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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 öğ-
retmene farklılık gösteren bilinçli ve bilinç dışı sonuç-
ları pozitif veya negatif öğrenmeleri ortaya çıkarabi-
lecek program türüdür.

(Cevap C)

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

(Cevap C

3. Taba-Tyler Modeli’nin ortaya çıkış süreci düşünüldü-
ğünde söz konusu model kültürlenme kavramıyla iliş-
kilendirilebilir. Kültürlenme; toplumun var olan alt kül-
türleri ile dışarıdan gelen yabancı bir kültürün sente-
zi sonucunda yeni bir kültür ortaya çıkıyorsa bu du-
rum kültürlenme olarak nitelendirilmektedir. Buradan 
hareketle Taba-Tyler Modeli; Tyler Modeli ile Taba 
Modeli’nin birleşimi sentezi sonucunda ortaya çıkan 
yepyeni bir model olup bu durum kültürlenmeye ör-
nek oluşturabilir.

(Cevap A)

4. Öğrenme-öğretme sürecinin diğer program ögeleri-
ni etkilemesi ve de değişim uğratması programın öge-
leri arasında dinamik bir ilişki olduğunun göstergesi-
dir. Program ögeleri hem birbirini etkiler hem de bir-
birlerinden 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)
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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)

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)
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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 ol-
dukları bu fikirlerin uygulamasını yaparlar. Böylece 
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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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 çek-
mek için çeşitli sorular sorar ve öğrencilerin yeni öğ-
retilecek kavram hakkında ne bildiklerini, hangi ön 
bilgilere sahip olduklarını ve ne düşündüklerini orta-
ya çıkarmak için değerlendirme yapar. Öğrenciler ye-
ni anlatılacak konuyla ilgili düşünmeye sevk edilir.

(Cevap E)

25. Eklemleyici Dönüt (Genişletici Dönüt): Öğrencinin var 
olan bilgisini genişletmesini sağlamaya dönüktür. Öğ-
renci sahip olduğu bilgi ve yeni bilgi arasında ilişki-
ler kurmaya ve öğrencinin sahip olduğu şemayı ge-
nişletmeye yardım eder.

 Öğrencide bakıra ait mevcut bir şema var, öğretme-
nin sorduğu sorulara da cevap veriyor, dikkat eder-
seniz Yusuf Öğretmen Pınar’a bakıra ait bilmediği 
yeni bir bilgi vererek eski bilgisi ile yeni bilgisi arasın-
da ilişki kurdurup var olan bakır şemasını genişleti-
yor. Unutmayalım “ayrıca” kelimesinin olduğu yerde 
sürece konuya ait yeni bilgi dahil edilir. Bu da bu du-
rumda eklemleyici dönüte götürür.

(Cevap C)
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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 göre 
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 anlam-
lı hale gelmesini sağlar.

(Cevap D)

28. Öğretim süreci gerçekleşirken öğretmen kendi hazır 
bulunuşluğuna göre değil karşısındaki öğrenci gru-
bunun hazır bulunuşluğuna göre dersi işlemelidir. Bu-
rada öğretmen öğrencilerin hazır bulunuşluğunu dik-
kate 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 E)

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 önün-
de bulundurma, başkalarının düşüncelerini kabul et-
meden önce eleştirel bir süzgeçten geçirme olarak 
tanımlanabilir. Eleştirel düşünme, bireyin karşılaştı-
ğı olgu, durum ya da olayları tutarlılık, doğruluk, ge-
çerlik ve güvenirlik açılarından inceleme, yorumla-
ma, 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 yorumlanmış, 
özerk ve kurgulayıcı öğrenci tarafından probleme çö-
züm getirilmiştir. Bu sorudaki çeldirici, örnek olaydır. 
Unutmayalım ki örnek olay sınıfta başlar, sınıfta bi-
ter ve tartışma temelinde probleme çözüm bulunur 
(Örnek olay yöntemi proje ve problem çözme ile ay-
nı soruda seçeneklere verilirse sınıfın dışına çıkıp 
araştırma varsa sakın örnek olaya gitme. Ayrıca pro-
je ile problem çözme aynı seçeneklerde verilirse mut-
laka ayırıcı bir nokta olan ürün kavramını ipucu ola-
rak sorunun içine koymak zorundadır. Soruya bu şe-
kilde bakarsan daha sağlıklı olur.).

(Cevap A)
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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 oldu-
ğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesi-
ni ister.  Buradan hareketle verilen ardışık sayılardan 
faydalanarak ardışık sayıların toplamını hesaplama 
davranışı performans değerlendirme olarak ifade edil-
memektedir.

(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 
deney ve kontrol gruplarına araştırma konusu olan 
ölçme araçlarının uygulanması ve elde edilen sonuç-
lara bakılıp yöntemin etkililiği üzerine sonuçların el-
de edilmesi gerekmektedir. Bağımsız değişkenin ba-
ğımlı değişkeni ne derecede ve ne yönde etkilediği-
nin göstergesi ancak üç ve beş numaralı işlem ba-
samaklarıyla açıklanabilir. “Öğretim yılı sonunda, D 
ve K gruplarındaki öğrencilere eleştirel düşünme tes-
ti uygulamıştır.” ifadesi ile “Öğretim yılı sonunda, D 
ve K gruplarındaki öğrencilere, önceki eleştirel dü-
şünme beceri testinin değişik bir formunu (paraleli-
ni) uygulamıştır.”ifadeleri deneysel araştırma gerek-
lerinin 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 bö-
lümünün testte yoklanan davranışları kazanmadığı 
anlamını taşır.

(Cevap A)

43. Portfolyo dosyaları içersinde öğrenciler ile psikolojik 
danışman arasındaki görüşme kayıtları yer almamak-
tadır. Öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla kulla-
nılan 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)
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46. Olgunlaşma, bireyin genetik olarak doğuştan getir-
diği ve zamanı geldiğinde kendiliğinden meydana ge-
len biyolojik değişikliklerdir. Kişinin kalıtsal olarak sa-
hip olduğu gizil gücü yavaş yavaş ortaya çıkartması 
ve biyolojik olarak bir işi yapabilecek düzeye gelme-
sidir. Bir başka deyişle olgunlaşma; vücuttaki sistem-
ler ve bu sistemlere bağlı organların kendilerinden 
beklenen görevleri yerine getirebilecek düzeye ulaş-
masıdır. Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Olgunlaş-
ma ve öğrenme sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Olgun-
laşma öğrenme için bir ön koşuldur. Olgunlaşma ta-
mamlandığı anda öğrenme süreci başlar. Birçok psi-
komotor davranışın yapılması olgunlaşmaya bağlı-
dır. Örneğin; çocuğun kas ve kemik yapısı yeter ol-
gunluğa gelmeden, ne kadar yürüme alıştırması yap-
tırırsak 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 göstermek-
tedirler. Çevresel etkilere karşı daha duyarlı olmak-
la birlikte, çevrelerinde düzenlenen öğrenme yaşan-
tılarını diğer dönemlere oranla daha hızlı kazanabil-
mektedirler. Psikologlara göre bu dönemler kritik ge-
lişim 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, insa-
nın yeni karşılaştığı bir nesne, durum, olay veya bil-
giyi kendisinde var olan şemalarla açıklama çabası-
dır. Özümlenen bilgi kişi tarafından bir miktar değiş-
tirilerek algılanmaktadır. Özümleme (ya da özümse-
me) bir olgunun ya da uyarıcının bireyde var olan zi-
hinsel kategoriler içerisinde yerleştirilmesi, bu yolla 
sınıflanması 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 dü-
şünmesidir. Henüz odaklanmadan dolayı işlem ön-
cesi dönemdeki çocuk bunu gerçekleştiremez.

(Cevap E)

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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50. Telgrafik konuşma; sözcükler arasında bağlaç kulla-
nılmadan yapılan konuşmalardır. “Baba Gitti”, “Anne 
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 dola-
yı 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 “dolay-
lı 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 hatır-
ladığımızın farkında bile değilizdir. Bireyin bir şeyi işi-
ne geldiği gibi algılaması çarpıtmadır.

 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.

(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.

(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 ha-
line yani hazır bulunuşluk kavramına vurgu yapmak-
tadır.

(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.

 Öğretmenin her hafta küçük sınavlar yapıp, öğrenci-
lerine sınavlarda aldıkları puanları, hatalarının nere-
de 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 orga-
nizmada bir yorgunluk meydana gelir ve organizma 
davranışı yapamaz hale gelir. Bu duruma “tepkisel 
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, kom-
şu, arkadaş vb. rollere bürünmektedir. Bazı durum-
larda birey aynı olay için birbiri ile çatışan iki farklı ro-
le sahip olabilir. Örnek olayda kızını kopya çekerken 
yakalayan Derya Hanım hem anne hem öğretmen 
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 duya-
cağı bilgileri toplayıp okul panosuna asarak duyur-
ması, 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 tanı-
ması, yeteneklerinin farkına varması ve sorunlarını 
kendisinin çözebilmesi için yardımcı olma esası var-
dır. Rehberliğin bu ilkesine “özerklik” denir.

 Rehber öğretmenin, “Kazım’ın sorunun çaresinin ken-
disinde olduğunu düşünmesi gerekir.” şeklindeki açık-
laması, doğrudan özerklik ilkesine vurgu yapmakta-
dır.

(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. (Hol-
land 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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79. Karşımızdaki kişiyi yargılamadan ve eleştirmeden ol-
duğu gibi kabul etmek, saygı duymak, düşünce, fikir 
ya da yorumlarda tümüyle zıt kutuplarda yer alsak 
bile karşımızdaki kişinin duygularını anlama ve say-
gı gösterme, koşulsuz kabul olarak açıklanmaktadır.

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

(Cevap D)

80. Mesleki rehberlik süreci üç aşamada gerçekleşmek-
tedir:

 • Öğrencileri tanıma

 • Mesleklerin incelenmesi

 • 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(psikolojik danışmanı sahip olduğu bilgi ve be-
ceri ile üstesinden gelemeyeceği problem durumla-
rında, öğrencilerini ilgili kişi  ya da kurumlara yardım 
almak üzere yönlendirmelidir. Bu yönlendirme işle-
mine 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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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 sağlayabile-
cek nitelikte olması durumudur. Bir öğretim progra-
mında 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 
almalıdır?

 • Hazırlanacak olan temalarla kazanımların ilişki-
si sağlanmış 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 baş-
lanmasıyla okullarda yaşanan sorunların yönetici ve 
öğretmen gözüyle değerlendirilmesi, yapılan bu de-
ğerlendirmelerden hareketle eğitim sisteminin ilerde 
ortaya çıkarabileceği sorunlar, tehditler, fırsat ve ola-
nakların ortaya çıkarılması için görüşlerin alınması 
eğitim ihtiyacı olarak belirlenmiştir. Ortaya çıkan eği-
tim ihtiyacının giderilmesi için kullanılacak ihtiyaç sap-
tama yaklaşımı analitik yaklaşımdır.  Analitik yakla-
şım ise ulusal ve uluslararası koşullara dayalı deği-
şimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incelemesi esası-
na dayanır. Bu yaklaşımda, gelecekte ortaya çıkma-
sı muhtemel durumlardan hareketle ihtiyacın belir-
lenmesi esastır. Bugünkü mevcut duruma ait bilgiler-
den yararlanılarak geleceğe yönelik varsayımların 
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 felsefenin 
özünü yansıtmaktadır. İnsan deneyimine dayandığı 
için eğitim amaç ve yöntemlerinde esnekliğe sürekli 
deneme ve düzeltmelere olanak tanır.  Bu felsefenin 
çıkış noktası konu değil, çocuktur. Çocuğun yaşamı 
bütün olduğundan eğitim, yaşama hazırlıktan öte, 
yaşamın kendisidir. Bu görüşü benimseyen eğitim 
anlayışında çocuğun etkin katılımı önemlidir. 

(Cevap C)
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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 yaklaşımı 
ile açıklanabilir.  Modüler içerik yaklaşımı; öğrenme 
ünitelerinin öbeklere ayrıldığı, konuların öğretim sı-
rası esnek, her dilimin kendi içinde bir bütün oluştur-
duğu içerik düzenleme yaklaşımıdır. İçerik düzenle-
nirken konular öbekler halinde düzenlenir. Her mo-
dül kendi içerisinde bir bütün oluşturmaktadır. Mo-
düllerin diğer modüllerle ilişkisi olmayabilir. Her mo-
dül kendi içinde doğrusal, sarmal ya da farklı yakla-
şımla düzenlenebilir. Konuların hangi sırayla öğreni-
leceği açısından esnektir, ancak yine de program çık-
tısı açısından kontrollü bir yaklaşım 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 oluşan 
bu içerik türü, gözlemi yapılabilen ya da sayılabilen 
olayların seçilip, düzenlenmesidir. Örneğin Cumhu-
riyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilmiş olması bir olay-
dır. Bu durum doğrudan doğruya gözlemlenemese 
de prensip itibariyle doğrudur ve önemlidir. Ders ki-
tapları birçok konuda bu tip içeriklerden oluşur. Bu 
tip içeriklerde kanunlara ve ilkelere yer verilir. Bunlar 
insanların ne yapması gerektiğini göstermez, sade-
ce olguları ve olayları saptar. Bu içerikte yanıt ara-
nan sorular:

 Betimsel İçerikte Yanıtı Aranan Sorular
 • Ne oldu?

 • Nerede oldu?

 • Ne zaman oldu?

 • Kim yaptı? (Olayda kimler vardı?) 

 Normatif İçerik: Değer yargıları, normlar ve stan-
dartlardan oluşan içeriktir. İnsanların nasıl davran-
ması, ne gibi tercihlerde bulunması gerektiğini açık-
lar. Bu tip içeriğe edebiyat, sanat, politika, felsefe gi-
bi alanlarda rastlanır.

 Normatif İçerikte Yanıtı Aranan Sorular
 • Neden oldu?

 • Tekrarlanabilir mi?

 • İyi mi kötü mü?

 • Kabul edilebilir mi edilemez mi?

 • Nasıl olmalıydı? 

(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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10. Zihin haritası anahtar kavramın çağrıştırdığı kavram-
ların renkli-resimli bir düzen içerisinde oluşturulduğu 
görsellerdir. Zihin haritaları çağrışımsal süreçle oluş-
turulur 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 giriş 
davranışlarının tamamlanmasıdır. Aşamalı sınıflan-
dırılan konularda ön öğrenme eksiklikleri gerçekle-
şecek 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 aşama-
sında öğrenmenin gerçekten oluşup oluşmadı-
ğından emin olunur. Öğrenmenin oluşup oluşma-
dığı davranışın öğrenci tarafından gösterilmesiy-
le anlaşılır)

 7. Dönüt sağlama (Öğretim etkinliklerinin bu aşa-
ması 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 Öğretmen’in 
öğrencilerinin yaratıcı bir bakış açısıyla sorunlara çö-
züm üretmelerini sağlamak için derslerini yeşil şap-
ka 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.

 • İç içe iki çember oluşturacak şekilde sıralar dü-
zenlenir.

 • İç çembere tartışmaya katılacaklar oturur. Dış 
çemberdeki öğrenciler ise tartışmayı izler.

 • İç çemberde sonradan dış çemberden tartışma-
ya katılacak öğrenciler için boş yerler bırakılır.  
Tartışma başlatılır.

 • Bu arada gözlemci olarak nitelenen çemberin dı-
şındaki diğer öğrenciler tartışmayı izler. Ayrıca 
onlar gözler, düşünür ve katılımcılara dönüt ve-
rirler.

 • Tartışmaya katılan iç çemberdeki öğrencilerle dış 
çemberdeki öğrenciler süreç içersinde yer değiş-
tirebilir.

 • Tartışma sonuca bağlanır.

(Cevap D)
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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 sunu-
lur. Önce öykü okunur, canlandırma izlenir ya da olay 
açıklanır. Konuşma halkası, katılımcıların kendileri-
ni bu olayda, öyküde yer alan kişinin yerine koyarak 
“empatik tutumlar” kazanmasını sağlayan bir grupla 
öğretim tekniğidir. Konuşma halkası, öğrencilerin gö-
rüş farklılıklarını görme ve farklı görüşlere saygı gös-
terme davranışını geliştiren bir tekniktir. Konuşma 
halkasında gönüllülük esastır. Duygu ve düşüncele-
ri ayırt etmeyi sağlar.  Dinleme, toplum içinde konuş-
ma ve kendini ifade etme becerisi gelişir.  ÖSYM ko-
nuşma halkası sorularında “görüşlere saygı, birbirle-
rini görecek şekilde oturma ve duygu ile düşüncele-
ri ayırt etme” gibi ipuçlarını daha önceki yıllardaki so-
rularda vermiştir.

(Cevap D)

18. Posner ve arkadaşları tarafından geliştirilen kavram-
sal değişim metinleri Piaget’nin özümleme, düzenle-
me 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 kav-
ramlar üzerine inşa edildiği özümleme süreci

 2. Kavramsal değişimin özümleme sürecine kıyas-
la daha radikal olan, yeni kavramların öğrenile-
bilmesi için mevcut kavramların yeniden organi-
ze edildiği 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 araş-
tırmadır. Öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yö-
nelik ders senaryoları içerisinde ağırlıklı olarak; dü-
şünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, iş-
leme, yeniden harmanlama, sorgulama, uzlaşma gi-
bi aktiviteler yapar ve hem bireysel hem de ekip ça-
lışması için zaman ayırır. 

(Cevap D)

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 • 2 20

Eğitim Bilimleri TG • 02

20. Öğrenmenin merkezinde öğretmenin bulunduğu, içe-
riğin genelde özele tümdengelimsel olarak öğretmen 
tarafından hazırlandığı ve içeriğin kendi içinde aşa-
malılık ilkesine göre oluşturulduğu ve ilgili kavram, 
olgu ve genellemelerin öğretmen tarafından öğren-
ciye 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 öğ-
rencinin 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.

(Cevap C)

21. A seçeneği sözel bilgi, E seçeneği zihinsel becerinin 
zincirleme öğrenme kısmıdır. B seçeneği zihinsel be-
cerinin ayırt etme becerisidir, C seçeneği ilke (kav-
ram) öğrenmedir, D seçeneği ise kural öğrenme, bir 
ilkeye ait özellikleri öğrenmedir. Zihinsel beceriler bö-
lümünde problem çözme den sonra gelen en üst zi-
hinsel 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 da-
yanan bir yöntemdir. 

(Cevap E)

23. 1. Öğretmen mayoz bölünme örneği sunar.

 2. Öğrenci örneği açıklar.

 3. Öğretmen mayoz bölünmeye ait ek örnek verir. 
(Arkadaşım burada dikkatli olmalısın, sakın unut-
ma! İlk örnek neyse ek örnek de onunla ilişkili ol-
malıdır. İlk örnek mayoz bölünmeyse öğretmen; 
ek örnekte yine mayoz bölünme kullanmalıdır. 
Eğer mitoz bölünme olursa bu örnek olmayan 
olur. Çünkü istenen mayoz bölünmenin tanımı-
na ulaşmamızdır.

 4. Öğrenci ilk örnekle ek örneği karşılaştırır, yorum-
lar.

 5. Öğretmen burada mayoz bölünmeye örnek verir 
ve bir de mitoz bölünmeye örnek verir. (Mitoz ör-
nek olmayan 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.

(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 çünkü 
farklı çözüm yollarına sahibim, farklı çözüm yolları-
na ulaşmam aynı zamanda düşünme süreçlerimi de 
geliştirmiştir. Bu noktada “tek çözüm yolu,en iyi çö-
züm yolu, ortak çözüm yolu” yanlış bir ifadedir. En az 
iki çözüm yolu olmalıdır.

(Cevap C)

28. Derse katılımı sağlayan öğretim yöntemlerinden biri 
de tartışmadır. Yapılan bazı araştırmalar tartışmala-
ra 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, öğ-
renme güçlükleri, gençlerin suç işlemesi gibi) neden-
leri ve alt nedenlerini tanımlama sürecini yapılandır-
maya yardım edebilir. Ayrıca, tüm öğrencilerin derin 
ve nesnel bir görüş kazanmalarını ve problemin çe-
şitli bölümleri arasındaki önemli ilişkileri görmesini, 
öğrencilerin daha derin bir şekilde bir problem üze-
rinde yoğunlaşmasını sağlar. Problem çözme teknik-
lerinden biri olan bu teknik, öğrencilerin düşüncele-
rini organize etmeye yardım eder; ancak problem için 
çözümler sağlamaz. İlginç bir teknik olan balık kılçı-
ğı tekniğini öğrenmesi ve uygulaması kolaydır. Bu 
teknik; birlikte çalışmayı, gerçeği aramayı, değişik 
görüşlere açık olmayı ve karşıt görüşlerin ortaya çık-
masını 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 gibi 
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 işlevle-
ri sıralanacak olursa;

 • Değerlendirme, öğrenciye davranışını nasıl de-
ğiştireceği, nasıl geliştireceği hakkında bilgi ve-
rir.

 • Değerlendirme, yeterince başarılı olan öğrenciyi 
motive eder.

 • Değerlendirme, öğrenci hakkında verilecek ka-
rarlara dayanak olur.

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

 • Değerlendirme, yöneticilere ve diğer ilgililere bil-
gi verir. 

 • Öğretimin niteliği hakkında sisteme dönüt sağ-
lar.

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

(Cevap D)

34. Mantıksal olarak kapsam geçerliğini belirlemede, test-
teki her bir maddenin ve bir bütün olarak testteki mad-
delerin dağılımının, testin ölçmeye yöneldiği davra-
nışlarla konuları kapsayıp kapsamadığına bakılır. Bu-
nun için de, testteki maddelerin dağılımının belirtke 
tablosundaki dağılıma uygun olup olmadığına; her 
bir maddenin, diğer maddelerce ölçülenlerden farklı 
bir davranışı ölçmeye yönelip yönelmediğine ve ölç-
meye yöneldiği davranışı ölçmedeki elverişliliğine ba-
kılır. Her biri ölçmeye yöneldiği belli bir davranışı öl-
çecek yeterlikteki sorulardan oluşan ve bütün olarak, 
bir konuda sorulabilecek sorular evrenini büyük oran-
da temsil eden bir testin geçerliği yüksek olur.

(Cevap B)

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

(Cevap B)

36. Standart sapma grubun homojen ve heterojen oldu-
ğunun göstergesi olduğuna göre en homojen grubun 
bulunması için standart sapma değerine bakmak ge-
rekmektedir. Tabloda verilere göre en homojen grup 
standart sapma değeri en küçük olan II.gruptur.

(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 göste-
rip göstermediği konusunda bağıl değişkenlik katsa-
yısından 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 önce-
sinde öğrencileri puanlama kriterlerinden haber et-
mek amacıyla hazırlanan puanlama yönergelerini ifa-
de 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 
hatanın kapsamındadır. Eğitimde de sistematik ha-
talar yapılmaktadır. Puanlayıcı yanlılıklarını yansıtan 
tüm hatalar da sistematik hata kapsamında değer-
lendirilmektedir. Buradan hareketle yazılı ve sözlü 
yoklamalar ölçme işlemi esnasında ve puanlamasın-
da sistematik hatanın daha çok karışabileceği test 
türleridir.

(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 bil-
gi içermeyebilir. Bu iki testten birinin plana uygun ola-
rak hazırlandığı başka bir yöntemle gösterilebilirse 
elde edilen korelasyon katsayısı kapsam geçerliği-
nin bir göstergesi olarak kullanılabilmektedir.

(Cevap D)
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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 ba-
şarı karşılaştırılması yapılmaktadır.

 Ham puanların standart puanlara çevrilmesiyle;

 • Birden çok teste giren bir öğrencinin aldığı puan-
lara göre hangi testte daha başarılı olduğu belir-
lenmektedir.

 • Öğrencilerin farklı derslerde göstermiş oldukları 
performansların sıralaması yapılmaktadır.

 • Birkaç öğrencinin testlerden aldıkları puanlara 
bakılarak başarı karşılaştırması yapılmaktadır. 

 • Öğrenci başarısının grubun başarısına göre kı-
yaslanması 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 sa-
yısının gruptaki toplam öğrenci sayısına oranı ile he-
saplanmaktadır. Bu nedenle madde güçlüğü hesap-
lanırken alt veya üst gruptaki öğrencilerin maddeyi 
daha fazla doğru cevaplandırması önemli görülme-
mektedir. Madde güçlüğünde önemli olan temel et-
ken toplam öğrenci sayısının doğru cevaplama yüz-
desidir.

(Cevap C)

41. 
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%68

%95

%99

Test Aritmetik 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)

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KPSS - EĞİTİM BİLİMLERİ • 2 25

Eğitim Bilimleri TG • 02

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 ge-
len biyolojik değişikliklerdir. Kişinin kalıtsal olarak sa-
hip olduğu gizil gücü yavaş yavaş ortaya çıkartması 
ve biyolojik olarak bir işi yapabilecek düzeye gelme-
sidir. Bir başka deyişle olgunlaşma; vücuttaki sistem-
ler ve bu sistemlere bağlı organların kendilerinden 
beklenen görevleri yerine getirebilecek düzeye ulaş-
masıdır. Olgunlaşma biyolojik bir süreçtir. Olgunlaş-
ma ve öğrenme sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Olgun-
laşma öğrenme için bir ön koşuldur. Olgunlaşma ta-
mamlandığı anda öğrenme süreci başlar. Birçok psi-
komotor davranışın yapılması olgunlaşmaya bağlı-
dır. Örneğin; çocuğun kas ve kemik yapısı yeter ol-
gunluğa gelmeden, ne kadar yürüme alıştırması yap-
tırırsak 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, başkalarını 
dinlemesi ve konuşma deneyiminde bulunması ge-
rekir. Anne, baba ve öğretmenlerin çocuklara zengin 
etkileşimli ortamlar hazırlamaları gerekmektedir. 

(Cevap D)
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49. Kişinin kızgınlık, öfke gibi olumsuz duygularını; bu 
duyguları beslediği asıl hedef yerine kendisinden da-
ha güçsüz bir varlıktan çıkartması yer – yön değiş-
tirme 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 duru-
muna 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 öğrendiği-
nin farkında değildir. Bir gün bu yolla edindiği bilgiye 
ihtiyaç duyarsa bildiğini fark eder ve bu duruma ken-
disi 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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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 ben-
zer 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 birkaçını 
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 adı-
nı yazması gerektiği halde, önceki iş yerinin adını 
yazdığı için “ileriye ket vurma” durumu ile karşılaş-
mıştır.

(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 öğrenebi-
liyorum.” açıklaması, üst bilişsel bilgi ile açıklanabi-
lir.

(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 
(yani cızırtı devam ederken), bir süre sonra telefon 
çalmış (koşulsuz uyarıcı) ve konuşma boyunca cızır-
tı devam etmiştir.

 Bu durum, gecikmeli koşullanmayı açıklamaktadır.

(Cevap A)
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64. Organizmanın her seferinde aynı pekiştirici uyarıcı 
ile karşılaşması nedeniyle, bir süre sonra bu uyarı-
cının 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 “kav-
rama yoluyla öğrenme” olarak adlandırılmaktadır. 
Çağdaş’ın yapbozu, parçalar arasındaki ilişkiye ba-
karak tamamlaması bu öğrenme şekli için uygun bir 
örnektir.

(Cevap E)

66. Geon Teori: Tanımanın gerçekleşmesi için milyonlar-
ca farklı biçim gerektiğini düşünen şablon eşleştirme 
modeline bir alternatif olarak geliştirilen geon teori, 
insanın bilgi işleme sisteminde her türlü kompleks 
şekle uygulanabilen sınırlı sayıda basit geometrik ör-
neklere 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 kısmı-
nın uyardığı nöron grubu farklıdır. Başlangıçta bu iki 
nöron grubu birbirinden bağımsız olmakla birlikte ka-
lemin tahta kısmı ve silgi kısmı çok yakın zaman için-
de 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 ar-
dına gelen olayların gerçekleşmesi halinde birbirle-
rine bağlanır. Yani aralarında bir bağ oluşur. Hebb, 
bu gibi olaylara ardışık safha (faz ardışıklığı) adını 
vermiştir. (Aslında ardışık safha öğrenmesi ile tepki-
sel koşullanma süreci birbirine oldukça benzemek-
tedir.)

(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 
organizma istenen davranışı bir kez olsun yapmaz-
sa ne olacak? İşte bu durumda kademeli yaklaştır-
maya başvurulur.

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

(Cevap E)
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71. Kararsızlıkların yoğun olarak yaşandığı, bireyin duy-
gusal sorunlarının bulunduğu durumlarda “psikolojik 
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, sıra 
dışı, beklenmeyen bir durum ya da ani değişiklik bi-
çiminde tanımlanabilir. Tanımdan da anlaşılacağı üze-
re kriz olarak nitelendirilebilecek durumların temel 
özelliği ani olmaları, rutin yaşamın dengesini bozma-
ları ve acil olarak müdahaleyi gerektirmeleridir.

 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 il-
gili 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.” diye-
rek ailesine ve yaşama dair kırgınlığını dile getirmek-
tedir.

(Cevap B)

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

(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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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 eleş-
tirmektedir.

(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 geliştirme”, 
“iletişim becerileri geliştirme” gibi konulara yer veri-
lir.

 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 psikolo-
jik danışmanı Recep ile görüşmek istediğinde, Re-
cep bu görüşmeyi kabul ederse görüşmenin başla-
yacağıdır.

(Cevap C)

77. Bireyin var olan alternatifleri yeterince incelemeden, 
yeteri kadar bilgi toplamadan, gerekli karşılaştırma-
ları yapmadan, çabuk - ani verdiği kararlar “içtepisel” 
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 bulunmaya 
başlar, daha tam olarak yaşar. Yani duyu organları-
nı mümkün olduğu kadar zengin duyum almak için 
tümüyle işe koşar, sinir sisteminin sağladığı bütün 
bilgiyi kullanır ve bilgiyi bilinçte tutar. Kısacası tam 
kapasite ile yaşar, duyar, algılar, düşünür.

(Cevap A)
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1. Aktif öğrenme yaklaşımı öğrencinin öğrenme sorum-
luluğunu üstlendiği, yaparak yaşayarak kendi dene-
yimlerinden öğrendiği bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım-
da öğrenciler zaman, yönerge vb. kısıtlama olmak-
sızın öğrenme görevi üzerinde çalışır. Zamanı sınır-
landırmak aktif öğrenme yaklaşımı açısından uygun 
değildir.

(Cevap A)

2. Buluş yoluyla öğretim öğrencinin ilke, kavram ve ge-
nellemelere keşfederek ulaşması esası dayanır. Öğ-
retmen uygun soru ve örneklerle öğrencileri buluşa 
yöneltir.

(Cevap B)

3. Gagne’ye göre öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin 
etkileşimi ile gerçekleşir, öğrenme–öğretme etkinlik-
lerinin 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 çöz-
düğü aşama performansı ortaya çıkarmalıdır.

(Cevap C)

4. Strateji amaçlara ulaşmak için izlenen genel yoldur. 
Öğretim stratejisi ile etkinliklerin sırası, düzeni, sü-
reçteki öğretmen ve öğrenci rolleri ortaya konur.

(Cevap E)

5. Yansıtma bireyin kendi performansı üzerinde düşün-
mesidir. Yansıtıcı düşünme bireyin kendisine ve per-
formansına eleştirel biçimde bakmasını sağlar. Yeliz 
Öğretmen sorduğu sorularla öğrencilerin öğrenme 
süreci ve ürünü üzerinde düşünmelerini sağlamıştır.

(Cevap A)

6. Yaratıcı düşünme sürecinde kuluçka aşamasında 
problem üzerinde düşünmeye kısa bir süre ara veri-
lir. Bu aşamada sanatsal, sportif ya da sosyal etkin-
liklerle uğraşılır. Problem bilinçaltında yer alır.

(Cevap C)

7. Öğrencilerin bir kısıtlama olmadan özgürce fikir üret-
meleri temeline dayanan yöntem/teknik beyin fırtına-
sıdır, ilk aşmaasında öğrenciler akıllarına gelen fikir-
leri söyler ve bunlar not edilir. Değerlendirmeye ikin-
ci aşamada geçilir.

(Cevap D)
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8. Konuşma halkası öğrencilerin görüş farklılıklarını gör-
mek, farklı görüşlere saygılı olmayı ve empatik dü-
şünmeyi geliştirmek için uygulanan bir tekniktir. Bu 
teknik uygulanırken öğretmen sırayla tüm öğrencile-
re söz vermeli ve onları duygu–düşüncelerini ifade 
etmeleri için cesaretlendirmelidir.

(Cevap C)

9. Gösterip yaptırma özellikle psikomotor becerilerin 
öğretiminde kullanılır. Gösteri aşamasında becerinin 
nasıl gerçekleştirileceği görsel–işitsel araçlarla ya da 
öğretmen tarafından sunulur. İkinci aşamada öğren-
ciler beceriyi sergiler.

(Cevap E)

10. İstasyon tekniği öğrencilerin iletişim, yaratıcı düşün-
me, birlikte çalışma ve yarım bırakılan işi tamamla-
ma gibi becerilerin gelişimini destekler. Gruplara ay-
rılan öğrenciler hazırlanan etkinlik köşelerini (istas-
yonları) sırayla dolaşarak çalışmalara katılır.

(Cevap B)

11. Mikro öğretim aday öğretmenlere uygulama beceri-
leri kazandırma açısından oldukça önemli bir teknik-
tir. Aday öğretmenin işlediği mikro ders kayıt altına 
alınır. Aday öğretmen kayıtlarla kendi performansı-
nını kontrol etme ve geliştirme fırsatı bulur.

(Cevap D)

12. Görüş geliştirme öğrencilerin derse etkin katılımını 
sağlayan tartışma tekniğidir. Çelişkiler içeren konu-
ya farklı katılım derecelerine göre öğrenciler grupla-
nır. Öğrenciler fikirlerini savunur, isteyen tartışma sü-
recinde fikrini değiştirebilir.

(Cevap E)

13. Kartopu tekniğinde ele alınan konu ilk olarak birey-
sel düşünülür. Daha sonra ikişerli gruplar oluşturulur 
ve konu tartışılır. Süreçte gruplar tekrar birleştirilir ve 
dörder kişilik gruplar oluşturulur. En sonunda tüm sı-
nıf düzeyinde konu tartışılır.

(Cevap C)

14. Kuantum öğrenme eğitimde geçerliği kabul edilmiş 
öğrenci merkezli tüm öğretim model, yaklaşım, yön-
tem ve felsefelerinden yararlanmayı ön gören bir yak-
laşımdır. Kuantum öğrenmede öğrencilere iki temel 
beceri kazandırılmaya çalışılır. Akademik beceriler 
ve yaşam boyu öğrenme becerileri. Akademik bece-
riler kapsamında 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)
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16. Mesut Öğretmen’in ders işleme sürecinde öğretmen 
aktiftir. Öğretmenin bilgileri aktardığı ve açıklamala-
rıyla dersi işlediği bu süreç anlatım tekniğine uygun-
dur.

(Cevap B)

17. İpucu öğrenciye doğru cevabı bulması ve hatasını 
kendi düzeltmesi için sunulan uyarıcılardır. İpucu öğ-
renci için hatırlatıcı uyarıcılardır. İpucu verirken sö-
zel, görsel, işitsel vb. uyaranlar kullanılabilir.

(Cevap D)

18. Mantıksal zeka alanı eleştirel düşünmeyi gerekli kıl-
maktadır. Neden–sonuç ilişkilerini ortaya koyma, ana-
liz yapma mantıksal zeka alanlarının etkin kullanımı-
nı gerektirir. Ferhat Bey’in soruları eleştirel düşünme 
becerisini geliştirmeye yöneliktir.

(Cevap A)

19. Öğretmenin yaptırdığı çalışma öğrencilerin günlük 
yaşamı ilgilendiren bir soruna yönelik özgün bir ürün 
ortaya koymalarına yöneliktir. Öğrencilein araştırma-
larının sonuçlarını özgün bir ürünle sonuçlandırıp bu 
ürünü sunmaları proje tabanlı öğrenme kapsamında 
yer almaktadır. 

(Cevap C)

20. Ercan Öğretmen’in dersinde kullandığı işbirlikli öğ-
renme tekniği ayrılıp birleşmedir. Bu teknikte gruplar 
oluşturulduktan sonra konu grup üyesi kadar alt bö-
lüme ayrılır. Her grup üyesi bir alt konuyu seçer ve 
çalışır. Daha sonra gruplardan aynı konuyu seçen 
öğrenciler bir araya gelerek konuyu tartışır. En so-
nunda öğrenciler kendi gruplarına dönerek ilgili bö-
lümü arkadaşlarına öğretir. Böylece gruptaki her üye 
konusunu diğer üyelere öğretmiş olur.

(Cevap A)

21. Tam öğrenme modeline göre özellikle bilişsel giriş 
davranışlarına yönelik öğretmenin ilk olarak yapma-
sı gereken ön öğrenmeleri tamamlamaktır. Ön öğ-
renmeleri tamamlamadan konunun işlenmesi ve tam 
öğrenmenin sağlanması mümkün değildir. Çünkü bu 
modelde konular ön koşul ilişkisine göre taksonomik 
olarak düzenlenir.

(Cevap C)

22. Tepkisel yaklaşım ortaya çıkan istenmeyen öğrenci 
davranışlarına anında müdahâleyi içerir. Sorun çık-
tıktan sonra harekete geçilir. Odak nokta ortaya çı-
kan istenmeyen öğrenci davranışının ortadan kaldı-
rılmasıdır.

(Cevap B)

23. Ortak tarih sınıfın ortak geçmişi yani hafızasıdır. Ye-
ni oluşmuş sınıflarda ortak tarih gözlenemez. Ortak 
tarih sınıfta zaman içerisinde yaşananlar ile meyda-
na gelir.

(Cevap C)
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24. Öğretmenin soruları tüm öğrencilerin doğru cevap-
laması için çabalaması bir zaman tuzağıdır. Bunun 
yerine soru cevap uygulamasında soruları öğrenci-
lere yöneltirken mümkün olduğunca her öğrenciye 
söz hakkı tanıyacak biçimde dengeli soru dağıtma-
sı daha etkilidir.

(Cevap E)

25. Olumsuz davranışları önlemek bu davranışlar orta-
ya çıkmandan önce tedbir almayı gerektirir. Sınıf ku-
rallarının ortaya konmaması bu kurallardan habersiz 
olan öğrencilerin istenmeyen davranışlar sergileme-
sine neden olabilir. Sene başında tüm sınıfın etkin 
katılımı sağlanarak belirlenecek sınıf kuralları önle-
yici bir etkiye sahiptir.

(Cevap D)

26. Öğretimin somutlaştırılması öğrencinin çok duyu or-
ganına hitap edilmesi ile sağlanır. Öğrenci sürece ne 
kadar çok duyu ile katılırsa öğretim somutlaşır. Ya-
parak yaşayarak öğrenme fırsatı sunan deneysel ça-
lışmalar bu açıdan avantajlıdır.

(Cevap D)

27. Öğrenmelerin etkililiğini ve kalıcılığını belirleyen te-
mel unsur hitap edilen uyarıcı sayısı ve öğrenci ka-
tılımıdır. Çok duyuya hitap eden ve öğrencilerin et-
kin katıldığı öğrenme yaşantılarıyla daha kalıcı olur. 
Seçeneklerde verilen yaşantılarından gezi daha et-
kili öğrenmeler sağlar.

(Cevap D)

28. Zihin haritası; not almak, planlamak ya da fikir üret-
mek için kullanılır. Zihin haritası tekniği üretkenliği ar-
tırır ve yaratıcı fikirlere ulaşmanızı sağlar.

(Cevap E)

29. Verilen örnek uygulamada bilgisayar öğretim süreci-
ni desteklemek için kullanmıştır. Öğrenme sürecini 
yönlendirmede yardımcı araç olarak bilgisayardan 
faydalanılmıştır.

(Cevap B)

30. Alıştırma–tekrar yazılımları ders işlendikten sonra 
konuyla ilgili öğrencilere tekrar ve uygulama fırsatı 
sunar. Alıştırma yazılımları öğrenilenlerin pekiştiril-
mesi için etkilidir.

(Cevap C)

31. Örtük program okul kültürü ve iklimini etkileyen un-
surları içermektedir. Yazılı olmayan ancak okul pay-
daşlarınca paylaşılan unsurlardır. Örtük program öğ-
rencilerin okula olan bağını, birbiriyle ve öğretmen-
leriyle ilişkilerini belirleyen gizil unsurlardır.

(Cevap B)
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32. Psikolojik temeller program geliştirme sürecinde öğ-
renme–öğretme yaşantılarının düzenlenmesinde yön-
tem–teknik seçiminde rol oynamaktadır. Ayrıca he-
deflerin oluşturulabilirlik, gerçekleştirilebildikleri açı-
sından denetlenmesinde de psikolojik temeller işe 
koşulur.

(Cevap B)

33. Konu tasarımı geleneksel içerik merkezli program ta-
sarımıdır. Tasarım bilgini öğrenciye aktarılması üze-
rine odaklanmıştır. Öğrenci pasif alıcı durumdadır. 
Öğretmen konu alanına hakim içeriği aktarıcı rolde-
dir.

(Cevap E)

34. Çekirdek program tasarımında ilk bir–iki yıl ortak ko-
nular yer alır. Bu ortak konulardan sonra öğrenciye 
uzmanlaşacağı alan için seçenek sunulur. Öğrenci 
ilgi, yetenek ve başarısı doğrultusunda uzmanlaşa-
cağı alana yönelir.

(Cevap B)

35. Yenilenmiş Bloom taksonomisinin bilişsel süreç bo-
yutunda en üst düzeyi yaratmadır. Bu basamakta öğ-
renci özgün bir içerik ortaya koyar. Bu basamak kla-
sik taksonominin sentez basamağına karşılık gel-
mektedir.

(Cevap E)

36. İlgi, tutum, yetenek, başarı ve beceriler dolaylı ola-
rak ölçülen özelliklerdir. Okunan kitap sayısı ise doğ-
rudan ölçme ile ölçülür.

(Cevap B)

37. Ölçme yöntemini belirleyen en temel unsur ölçüle-
cek kazanımın alanıdır. Seçeneklerde verilen kaza-
nımlardan B, C, D ve E seçeneklerindekiler bilişsel 
alandır. A seçeneği ise psikomotor alan kazanımıdır.

(Cevap A)

38. Güvenirlik bir testin geçerli olabilmesinin ök koşulu-
dur; ancak yeter koşul değildir. A seçeneğindeki ifa-
dede test maddelerine verilen cevapların uyumlu ol-
ması testin iç tutarlığının yüksek olduğunu göster-
mektedir. Kapsamın örneklenmesinin yetersizliği ise 
geçerliğin düşük olduğunu göstermektedir.

(Cevap A)

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

(Cevap D)
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40. Yordama geçerliği seçme amacıyla uygulanan test-
lerde aranan geçerlik türüdür. Test sonuçlarına göre 
seçilen öğrenci/personel ilgili programda/işte başa-
rılı oluyorsa testin yordama geçerliğinden bahsedi-
lebilir.

(Cevap B)

41. Yazılı yoklama türü sınavlar çoğu öğrenci için seçe-
nekli testlere göre daha zordur. Üst düzey kazanım-
lar yoklamaya elverişli olan bu tür sınavlarda şans 
başarısı yoktur. Öğrenci cevabı bulup yazması ge-
rektiği için öğrenciler açısından zahmetlidir. Objektif 
değildir, güvenirliği ve geçerliği düşüktür ancak bu 
özellikler uygulama sürecinde öğrencileri ilgilendir-
memektedir.

(Cevap D)

42. Derecelendirme ölçeği öğrencide gözlenmesi bekle-
nen özelliklerin ne düzeyde olduğunun seçip işaret-
lendiği puanlama araçlarıdır. Öğretmen gözlemek is-
tediği özellikleri sıralamış ve bunları yeterlik düzeyi-
ne göre derecelemiştir.

(Cevap A)

43. Eşleştirme maddesi takımı oluşturulurken eşleştirile-
cek ögelerden biri diğerine göre daha fazla sayıda 
olmalıdır. Bunun temel nedeni şans başarısını azalt-
maktır. Eğer ögeler eşit sayıda olursa öğrenci bildi-
ği ögeleri eşleştirdikten sonra kalanları şans ile doğ-
ru eşleştirilebilir.

(Cevap C)

44. Asıl test formuna madde seçiminde ilk dikkate alına-
cak olan unsur madde ayırıcılığıdır. Madde ayırıcılı-
ğı  negatif olanlar kesinlikle asıl foa yer almamalıdır 
ve 0 ile 0,30 arası olanlar zorunlu olmadıkça seçil-
memeli, seçilecekse de düzeltilerek kulanılmalıdır. 
Madde güçlükleri toplamı testin aritmetik ortalama-
sını verir. Testin ortalamasının 4 olması için seçile-
cek 3 maddenin güçlük toplamı 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 ho-
mojen gruplar için grafik sivridir, heterojen gruplarda 
isebasıktır. A seçeneğinde ilk uygulama homojen iken 
ikinci uygulamada farklılaşma artmıştır. B ve C çar-
pık dağılımlar söz konusudur. Soruda öğrencilerin 
aritmetik ortalama etrafında dengeli dağıldığı belirtil-
miştir. E seçeneğinde her iki uygulamanın da simet-
rik olduğu ve 2. uygulamanın daha homojen olduğu 
görülmektedir. 

(Cevap E)

46. En zor madde öğrencilerin en az sayıda doğru ce-
vaplandırdıkları maddedir. M9 toplam 2 öğrenci ta-
rafından doğru cevaplandırılmış en zor maddedir.

(Cevap E)
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47. Testin ortalama güçlüğü şu formülle hesaplanır.
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(Cevap C)

48. Kolb tarafından geliştirilen yaşantı temelli öğrenme 
modeline göre öğretim öğrencilerin öğrenme stilleri-
ne göre düzenlenmelidir. Dört öğrenme stili tanım-
lanmıştır. Yaşantı içerisinde, hissetmeye dayalı öğ-
renen bireylerin stili somut yaşantıdır.

(Cevap A)

50. Pekiştirmenin belirli/sabit zaman dilimleri içinde dü-
zenli bir biçimde yapıldığı tarife sabit aralıklı tarifedir. 
Örnek durumda tatil her yıl aynı zaman diliminde sa-
bit aralıkla gerçekleşmektedir.

(Cevap E)

51. Ömer’in tren yolculuğuna yönelik geliştirdiği tedirgin-
lik koşullu bir tepkidir. Bu koşullanma sürecinde ka-
za koşulsuz uyarandır. Bir süre koşullu uyaranın ko-
şulsuz uyaran olmadan verilmesi sonucunda koşul-
lu tepki giderek 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 aşama-
lı tepkiler söz konusudur. Zincir davranışlar sıralı tep-
kilerin sergilenmesi ile oluşur. Bu sıralı tepkilerde sı-
ra değişmez ve hepsinin sonucunda davranış orta-
ya çıkar.

(Cevap B)

53. Sosyal öğrenme kuramına göre başkalarının yaşan-
tılarının sonuçlarından da öğrenebiliriz. Ferdi için ar-
kadaşlarının hareketleri sonrasında aferin alması do-
laylı pekiştirmedir. Bunun sonucu Ferdi’nin öğrenme-
si dolaylı öğrenmedir.

(Cevap A)

54. Sosyal öğrenme kuramı öğrenmeyi etkileyen dolay-
lı yaşantılar üzerinde durmaktadır. Başka bireylerin 
davranışlarının sonuçlarından, onların davranışları-
nı gözleyerek öğrenmeye model alma yoluyla öğren-
me denir. diğer arkadaşlarının parmak kaldırıp söz 
alarak konuşmalarının ödüllendirilmesi birey için mo-
del alabileceği bir dolaylı yaşantıdır.

(Cevap A)

49. Thorndike’ın bağ kuramının temel ilkelerinden olan 
etki ilkesine göre uyarıcının yol açtığı tepki doyuru-
cu bir sonuca götürüyorsa, uyarıcı ile tepki arasın-
daki bağ güçlenir. Kısaca davranışın sonucu kişiyi 
tatmin etmişse bunu tekrar yapar. Bu ilke Skiner’in 
Edimsel Koşullanma kuramının da temelini oluştu-
rur.

(Cevap D)
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55. Vygotsky’nin kuramı sosyal yapılandırmacılık kura-
mı olarak adlandırılır. Vygotsky bilginin sosyal süreç-
ler içerisinde insanların birlikte yapılandırıldığı görü-
şündedir. Bu sebepten dolayı öğrenciler öğrenme sü-
reçlerinde yalnız bırakılmamalıdır.

(Cevap C)

56. Soruda verilen görüşler Gestalt psikologlarından Kof-
fka’ya aittir. İz kuramı olarak da adlandırılan bu ku-
rama göre kazanılan yaşantı bellek süreci başlatır. 
Bellek süreci sonrası kalan ize bellek izi denir. Unut-
ma da yeterli ipuçlarının olmaması sonucu iz siste-
minin bozulmasıyla meydana gelir.

(Cevap E)

57. İnsancıl psikologlar bireyin ihtiyaçları üzerine odak-
lanmaktadır. Problem davranışların altında bireyle-
rin karşılanmayın 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 belirtmekte-
dir. Hakan Öğretmen kodlamayı zenginleştirecek ör-
nek ve uygulamalar ile bilgiyi işleme kuramını teme-
le almaktadır.

(Cevap E)

59. Yiğit’in öğrendiği bilgiyi karıştırması etkin bir kodla-
ma yapamamasından kaynaklanmaktadır. Yiğit an-
lamlılığı 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 kap-
samaktadır.

(Cevap D)

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

(Cevap B)

62. Özelden özele akıl yürütme işlem öncesi dönemde 
görülen bilişsel özelliklerdendir. Çocuklar bu dönem-
de akıl yürütürken özel bir durumdan yine özel bir 
duruma çıkarım yaparlar. Sorudaki örnekte yola düş-
mek özel durumundaki düşmek kelimesini gerçek an-
lamıyla açıklamaya çalışmaktadır.

(Cevap A)
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63. Kritik dönem organizmanın belirli gelişim görevlerini 
gerçekleştirmede çevresel etkilere aşırı duyarlı oldu-
ğu zaman aralıklarıdır. Bu dönemlerde uygun olma-
yan çevresel koşullar telafisi imkansız geriliklere ne-
den olur.

(Cevap B)

64. Örnek durumda Merve bazı iş ve aktiviteleri tanım-
lamak için kullanılan “yapmak” fiilini olmaması gere-
ken bir yerde kullanmıştır. Bu durum aşırı kurallaş-
tırma için örnek oluşturur.

(Cevap B)

65. Bireyin benlik tasarımı gerçek benliği ve ideal benli-
ğin uyuşmasıdır. Kendini olduğundan farklı yansıtan 
bireylerin gerçek benliği ile ideal benliğin tutarsızlık-
ları vardır.

(Cevap C)

66. Özerkliğe karşı kuşku ve utanç döneminde çocuklar 
kendi yeterliliklerini sınar. Çoğu etkinliği kendi baş-
larına yapmak isterler. Bu dönemde anne–babaların 
çocukları aşırı derecede kısıtlaması onlarda kendi 
yapabileceklerine ilişkin kuşku ve utanç duymasına 
neden olur.

(Cevap A)

67. Cinsel gelişim ve cinsiyete özgü roller bakımından 
kritik dönem fallik dönemdir. Kurama göre bu dönem-
de yer alan odipus ve elektra karmaşası cinsel gili-
şim açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde cin-
sal rollerinin temelini olşuturan çocuk latent dönem-
de sosyal ilişkilerini geliştirir ve toplumsal rollerini 
sağlamlaştırır.

(Cevap C)

68. Kişilerarası uyum eğilimi bireyin yakın çevresinin ih-
tiyaçlarına cevap vermeye çalıştığı aşamadır. İyi an-
ne, iyi baba, iyi evlat vb. olmak yakın çevresini mut-
lu etmek davranışları yönlendiren ana unsurdur.

(Cevap C)

69. Piaget’nin ahlak gelişim kuramına göre dışa bağım-
lı ahlak evresinde davranışın doğruluğunu ortaya çı-
kan sonuç/zararın büyüklüğü ile ölçülür. Bu evrede 
davranışın altında yatan niyet dikkate alınmaz.

(Cevap C)

70. Sosyal yardım öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında 
sunulan hizmetlerdendir. Bu kapsamda öğrencilere 
barınma, beslenme, ulaşım, giyecek gibi maddi yar-
dımlar sağlanır.

(Cevap E)
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72. Kapsamlı PDR programının geliştirilmesinde ilk ba-
samak öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Çünkü 
tüm program bu ihtiyaçlar üzerine temellendirilir. He-
defler ve amaçlar öğrenci ihtiyacı belirlendikten son-
ra bu ihtiyaca cevap vermek üzere belirlenir.

(Cevap A)

73. Kimlik bilinci kazanma ergenlik dönemi gelişim gö-
revlerindendir. İlkokul dönemi öğrencilerinde kimlik 
kazanma yönünde gelişimsel bir ihtiyaç henüz orta-
ya çıkmamıştır.

(Cevap E)

74. Problem alanına göre rehberlik hizmetleri üç başlık-
ta toplanır. Kişisel–sosyal, mesleki ve eğitsel. Eğit-
sel rehberlik okul dersler, öğrenme ve başarı ile ilgi-
li problemleri içermektedir. Ders dinleme, not tutma, 
verimli çalışma gibi konular eğitsel rehberlik kapsa-
mında yer alır.

(Cevap B)

75. İlgililer bireyin bir etkinlikle uğraşmaktan hoşlanıp 
hoşlanmadığı ile ilgilidir. Bir etkinlikle uğraşırken ke-
yif almak ve o işi severek yapmak o alandaki ilgiyi 
yansıtmaktadır. Yiğit severek yapacağı, keyif alaca-
ğı bir tercihte bulunduğu için ilgileri ön plana çıkar-
maktadır.

(Cevap A)

71. Yöneltme ve yerleştirme hizmeti öğrencinin ilgi, ye-
tenek ve başarıları doğrultusunda bir alan, ders ve 
meslek seçmesi sürecinde sunulan yardımları içerir. 
Öğrencinin ilgi, yetenek ve başarılarına uygun eğit-
sel ve mesleki alanlara yönelmesi amaçlanır. Verilen 
süretçe Fırat’a bu yönde bir hizmet sunulmamıştır.

(Cevap E)
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77. D öğrencisi 50–75 arasında başarı, 0–25 arasında 
yetenek puanı almıştır. D yeteneğinin üzerinde bir 
başarı sergilemektedir.

(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 mü-
dürü başkanlığında sene başında, ikinci dönem ba-
şında, sene sonunda ve ihtiyaç duyulması durumla-
rında yılda en az 3 kez toplanır. Komisyonun temel 
görevi rehberlik çalışmalarına ilişkin işbirliği ve eşgü-
dümü sağlamaktır.

(Cevap A)

80. Özel gereksinimli öğrenci velileriyle görüşürken (hat-
ta bu tüm öğrenci velisi görüşmeleri için de genelle-
nebilir) görüşmeye öğrencinin güçlü yönleri ile baş-
lamak gerekir. Bu görüşme sürecinin olumlu ve ya-
pıcı bir ortamda sürmesini sağlar. Öğrencinin eksik-
likleri ya da yetersizliği ile başlayan görüşmeler veli-
yi savunmaya yöneltir ve amacına ulaşmaz.

(Cevap A)

76. Parsons’ın özellik faktör kuramına göre meslek se-
çimi üç aşamadan oluşmaktadır.

 1) Bireyi tanıma

 2) Meslekleri inceleme

 3) Bireyin özellikleri ile mesleğin gerektirdiği nitelik-
leri eşleştirme

(Cevap E)
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1. Kişilik korunumu, bireylerin sahip oldukları kişilik özel-
liklerinin sürekliliğinin, bu özelliklerin geçici olmadı-
ğının kavranmasıdır.

(Cevap E)

4. Farklı gelişim alanlarından biri diğerini duraksatıyor-
sa bu durum gelişim nöbetleşedir ilkesi ile açıklanır. 
Grafikte x gelişim alanı y gelişim alanını duraksat-
maktadır. y gelişim alanı bir müddet sabit hızda iler-
lemektedir. Nöbetleşelik ilkesine göre birden fazla 
gelişim alanı birlikte gelişime başlarlarsa birileri di-
ğerlerini belli bir süre duraksatır. Örneğin, 12. ay ci-
varı konuşma ile yürüme gelişimleri çakışınca yürü-
me konuşmayı duraksatır. Çocuk yaklaşık birkaç haf-
ta konuşmaz. Ancak daha sonra konuşma gelişimi 
kaldığı yerden devam eder.

(Cevap E)2. Özbakım becerisinden yoksun olan öğrencilerin pa-
saklı olduğunu söylemesi öğretmenin gelişimin ilke-
lerinden “gelişimde bireysel farklar vardır” ilkesi-
ni bilmediğini göstermektedir. Gelişme, olgunlaşma 
ve öğrenmenin etkileşiminin bir ürünüdür. Olgunlaş-
mayı büyük ölçüde kalıtım, öğrenmeyi ise çevre et-
kileşimleriyle kazanılan yaşantılar belirlemektedir. 
Her bireyin biyolojik kalıtsal mirası ve etkileşimde bu-
lunduğu çevrenin farklı olması nedeniyle, gelişiminin 
de farklı olması doğaldır. Dolayısıyla çocuk çevresin-
den öğrenmediği ya da özbakım becerilerini henüz 
kendisi yapamadığı için özbakım becerilerinden yok-
sun olabilir. Bu durumu öğretmenin gelişimde gözle-
nen bireysel farklardan dolayı normal karşılaması ge-
rekir.

(Cevap D)

3. Piaget’in“Lahana yiyen tavşan lahanaya dönüşmez, 
tavşana dönüşen lahanadır.” Sözü ile yaptığı analo-
jide insan tavşana benzetilmiş, bilgi ise lahanaya ben-
zetilmiştir. Bir insan aldığı bilgiye dönüşmez, bilgiyi 
kendine dönüştürür. O halde lahana tavşana dönüş-
mekte yani insan özümleme yapmaktadır. Özümse-
me, yeni tanınan bilginin şemaya yerleştirilmesidir. 
Bireyin, kendisinde var olan bilişsel yapılarla (şema-
larla) çevresine uyumunu sağlayan bilişsel bir süreç-
tir. Çocuğun karşılaştığı yeni bir olayı, fikri, objeyi 
kendisinde daha önce var olan bilişsel yapı içine al-
ması sürecidir. Eşek şeması olan bir çocuğun “katı-
rı” eşek zannederek aynı şemaya dahil etmesi özüm-
semedir.

 (Cevap A)

5. Çocukların ilgisinin sosyal ve akademik konulara yo-
ğunlaştığı okul döneminde (6 – 12 yaşlar) çocuklar-
da akademik olarak kendine güvenin temelleri atılır. 
Bu dönemde başarısızlıklar yaşayan ya da başarıla-
rı takdir edilmeyen çocuklarda yetersizlik duyguları 
gelişir.

(Cevap D)

6. Parçada anlatılanlara göre elleri kesilen mimar Hızır 
Bey’i kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden bi-
ri olarak yani saf çıkarcı olarak görmüştür. Kelle kor-
kusundan adaletli olamayacağını düşünmüş oysaki 
Hızır Bey kurallara harfiyen uyan padişah bile olsa 
kanun önünde eşittir, diyen biridir. Yani saf çıkarcı bi-
ri olarak görülen Hızır Bey, aslında kanun düzen eği-
limindedir.

 (Cevap B)

7. Genç yetişkinlik ve sonrası, kimlikle ilgili önemli de-
ğişimlerin bu dönemde ya da ergenlikten hemen son-
ra olduğunu dair geniş bir fikir birliği bulunmaktadır. 
Örneğin yapılan araştırmalara göre liseden sonra 
üniversite kazanan bireylerde başarılı kimlik artar-
ken, dağınık kimlik yaşayan bireylerin sayısında azal-
ma görülmektedir. Bu araştırmada gösteriyor ki er-
genlikte benimsenen kimlik hayatta kişinin asıl kim-
liği olarak kalır. Kişi hayatında başka kimlikteymiş gi-
bi gözükse de aslında her zaman ergenlikte benim-
sediği kimliği taşır, ifadesi son derece yanlıştır. Er-
genlikten sonra kimlik hayatın seyrine göre olumlu 
ya da olumsuz bir şekilde ilerler.

 (Cevap A)

EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
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8. Soru metninde belirtilen gelişim ilkesi “bireysel far-
kıllıklar” ilkesidir. Bu ilkeye göre her birey kendine öz-
gü bir gelişim gösterir. Ayrıca çocuklar arasında ilgi, 
yetenek, hazırbulunuşluk, öğrenme hızı vb. bakım-
lardan farklılıklar vardır.

(Cevap B)

12. Kritik dönem, organizmanın farklı gelişim dönemle-
rinde öğrenmeye ya da gelişmeye en uygun ve çev-
redeki uyarıcıların etkisine en açık olduğu zaman di-
limidir. Bu zaman diliminde öğrenilmeyen davranış-
lar, ileride ya çok zor öğrenilir ya da hiç öğrenilemez. 
9,5 yaşında ilk kez okula giden Melike, okuma yaz-
mayı öğrenmek için daha fazla çaba harcamak du-
rumunda kalır. Çünkü Melike, ilgili becerileri kazan-
mak için gerekli kritik zamanı geçmiştir.

(Cevap A)
9. Yeni sözcük üretebilmek için çocuğun bekleme, söz-

cük biriktirme, dinleme ve kelime öğrenmeye çalış-
ma eğilimine Alıcı dil denir. Dil de cevap verebilme 
olan ifade edici dilin oluşması için alıcı dilin yeterin-
ce birikmesi gerekmektedir. İşte çocuk bu nedenle; 
Sorulan sorular ya da konuşmalar karşısında çocuk;

 Ya boş boş bakar ya “hı” gibi bir ifade ile etkin dinle-
meye geçer. Ya aynen tekrarlar ya da bir oyuncağı-
nın adını öğrenen çocuk,  diğer tüm oyuncaklarının 
da adını öğrenmek istemesi gibi soru sorar. Tüm bun-
lar alıcı dilin birikmesine,  ifade edici dilin yani konuş-
manın başlamasına temel teşkil eder.

 (Cevap B)

10. Nesne sürekliliği nesnelerin algı alanı dışında olsa 
da var olmaya devam ettiğinin kavranmasıdır. Nes-
nelerin görüş alanı dışına çıktığında da var olmaya 
devam ettiklerinin kavranması yaklaşık olarak 8. ay-
dan itibaren başlar. Nesne sürekliliği kazanıldığında 
nesne algı alanı dışına çıksa da bellekte onu temsil 
eden bir iz sayesinde saklanmaktadır.

(Cevap E)

11. Cinsiyet rolü eril ya da dişil olarak nitelenebilen dav-
ranış, tutum, değer, düşünme, konuşma, oturma, yü-
rüme ve benzeri öğeleri kapsamaktadır. Çocuklar 
kimliklerini erkek ya da dişi olarak anlamayı öğrenir-
ler; iki rolü nelerin oluşturduğuna ilişkin kavramları 
geliştirir ve bunlara uygun davranışları benimser. Cin-
siyet rolleri toplumsal yapıya göre farklılık gösterir ve 
cinsiyet rollerinin gelişimi toplumsal etkiler tarafından 
şekillendirilir. Anne - babanın, öğretmenlerin ve ço-
cuğun çevresindeki diğer bireylerin çocuktan beklen-
tileri, çocuğa karşı davranışları çocuğun cinsiyet ro-
lü üzerindeki toplumsal etkileri oluşturur.

(Cevap A)

13. Radar levhası Furkan Bey için ayırt edici uyarıcıdır. 
Frene basarak yavaşlayıp cezadan kurtulması ise 
olumsuz pekiştirmeye örnektir. Burada frene basa-
rak hızını azaltma sadece radar levhasına verilmiş 
ve bu yolla ceza almaktan kurtulmuştur.

(Cevap C) 

14. Organizmayı öğrenmeye yönelik harekete geçiren 
güç güdüdür. Özellikle öğrenme sürecinde içsel gü-
dülenme öğrenme düzeyini artırmaktadır. Ödül bek-
lentisi olmadan kişi ilgi ve merakı için öğreniyorsa ya-
ni içsel güdülenme söz konusu ise daha verimli öğ-
renmeler gerçekleşir.

(Cevap D)
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15. Gülden’nin kardeşine vurmasını engellemek için oyun-
cağı almaktan vazgeçmesi II. tip ceza ile ilgilidir. II. 
tip ceza, hoşa giden uyarıcının ortamdan çekilmesi 
ile istenmeyen davranışın zayıflatılması ya da orta-
dan kaldırılmasının sağlanmasıdır. II. tip cezada or-
tama olumlu pekiştireçlerin verilmemesi söz konusu-
dur. Annesi, Gülden’e hoşa giden uyarıcıyı yani oyun-
cağı almayarak onun kardeşine vurma davranışını 
engellemeye çalışmış böylece kızına II. tip ceza ver-
miştir. 

(Cevap E)

16. Zamanın iyi kullanılması hem öğrencilerin başarısı-
nı hem de disiplin problemlerini ortadan kaldırmak 
açısından oldukça önemlidir. Öğretmenlerin zamanı 
iyi kullanmaları için zamanı etkili bir biçimde planla-
ması gerekir. Öğrenmeye ayrılan zamanın verimli bir 
şekilde kullanılması için A, B, C ve D seçeneklerin-
de belirtilen ilkeler uygulanmalıdır. Ancak E seçene-
ğindeki “sınıf içi düzenin bozulması durumunda, sı-
nıf içinde uyulması gereken kuralları öğrencilere ha-
tırlatmak” zamanın verimli kullanılmasını sağlamaz. 
Sınıf içinde düzen bozulduğunda, düzeni bozan se-
bep araştırılmalıdır. Olumsuz davranışların değiştiri-
lebilmesi için öncelikle öğrencilerin sınıf ortamında 
nasıl davrandıkları ve onları böyle davranmaya yö-
nelten faktörleri belirlemek gerekir. Çünkü sınıfta dü-
zeni sağlamak, istenmeyen davranışı anlamak ve or-
tadan kaldırmadıkça mümkün olmaz.

(Cevap E)

17. Kerem’in girişimlerinden vazgeçmesi sönme ile ilgi-
lidir. Edimsel koşullama kuramına göre, ortamdan 
pekiştirici uyarıcının kaldırılmasıyla davranış sıklığın-
da bir azalma ve en sonunda pekiştirilmeden önce-
ki düzeyine inme gözlenir. Bu durum, sönme olarak 
adlandırılır. Kerem’in Aslı’nın takdirini kazanmak için 
çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen Aslı’nın onu 
fark etmemesi pekiştirmemesi demektir. Edimsel ko-
şullama ilkelerine göre, pekiştirilmeyen davranış bir 
süre sonra söner. Kerem’in girişimleri Aslı onu pekiş-
tirmediği için sönmüştür.

(Cevap D)

18. Tıbbi inceleme konusunda sıkıntısı olan çocukların 
tıbbi inceleme sahnelerini daha fazla hatırlaması bu 
sahnelere olan dikkatten kaynaklanmaktadır. Bu ko-
nuda sıkıntı yaşadığı için çocuklar bu sahnelere da-
ha fazla dikkat edeceklerdir. Bu önceki yaşantıların 
ve psikolojik durumun algıyı etkilemesi yani algıda 
seçicilik ile ilgilidir.

(Cevap B)

19. Eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırması ileriye ketvur-
ma ile açıklanır. Öğretmen eski öğrencilerinin isim-
lerini hatırladığı için yeni öğrencilerin isimlerini karış-
tırmaktadır.

(Cevap E)

20. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen ifadeler Gestalt 
yaklaşımının eğitime olan katkıları ile ilgilidir. Ancak 
E seçeneğindeki ifade, davranışçı kuramlardan bağ-
laşımcılık ve klasik koşullanma kuramları ile ilgilidir. 
Bu kuramlara göre öğrenme, uyarıcı – tepki bağının 
kurulmasıdır. Bağlaşımcılık kuramının temsilcisi Thor-
ndike’a göre öğrenme, bir problem çözme yoludur 
ve öğrenmeyi sağlamak için uyarıcı – tepki bağını 
anlamak gerekir. Öğrenmenin en temel biçimi dene-
me – yanılma öğrenmesidir. Öğrenme birdenbire de-
ğil, küçük adımlar hâlinde yavaş yavaş oluşmakta-
dır. Öğrenen, uyarıcı durumundaki dikkati çeken, bas-
kın olan ögeleri seçerek onlara tepkide bulunmakta, 
diğer önemsiz ayrıntıları elemektedir.

(Cevap E)
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21. Çay demlemek, yemek pişirmek, bilgisayar kullan-
mak, top oynamak, yazbozları birleştirmek, araba 
sürmek gibi becerilerle ilgili bilgilerin depolandığı bel-
lek, “prosedural (işlemsel) bellek”tir. Prosedural bel-
lek herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi-
lerin, işlemlerin depolandığı bellektir. Prosedural bel-
lek durum – etkinlik kuralları deposudur. Bireyler tüm 
durum – etkinlik kurallarını gerekli bir biçimde belir-
temezler ama gerekeni yaparlar. Burada işlem ne ka-
dar çok tekrar edilirse o kadar otomatik, doğal tepki-
ye dönüşür.

(Cevap D)

22. Mevlüt’ün 9. sınıfta çok çalıştığı hâlde matematik der-
sinden iyi notlar alamadığı için TYT’ye hazırlanırken 
matematik dersine çalışmaması ve sınavda hiç ma-
tematik sorusu yapmaması “öğrenilmiş çaresizlik” 
kavramı ile ilgilidir. Öğrenilmiş çaresizlik, klasik ko-
şullanma kuramına göre, organizmanın ne kadar ça-
ba harcarsa harcasın, içinde bulunduğu durumu de-
ğiştiremeyeceğini öğrenerek pasif kalması ve bu pa-
sifliği tüm istenmeyen durumlara genellemesidir. Mev-
lüt’ün sosyal bilgiler alanını seçmesi ve TYT’ye ha-
zırlanırken matematiğe hiç çalışmaması, matematik-
teki başarısızlığını değiştiremeyeceğini öğrenmiş ol-
masının sonucudur.

(Cevap A)

23. Hemen hemen aynı nötr - koşulsuz uyaran eşleşme-
si I numaralı örnekte koşullama oluşturmamış ancak 
II numaralı örnekte oluşturmuştur. Her iki durumda 
da bitişiklik vardır. Pekiştirme yani koşulsuz uyaran 
(babanın vefat haberi) her iki örnekte de söz konu-
sudur. İki durumda da tek bir deneme vardır yani sık-
lık ayırıcı faktör değildir. Genelleme durumu iki ör-
nekte de söz konusu değildir. İki örneğin temel ayı-
rıcısı haberciliktir. I numaralı örnekte her gün onlar-
ca kez telefon çaldığı için Gönül de koşullama oluş-
mamış çünkü telefon alınacak acı haberin yordayı-
cısı konumunda değildir. İkinci olayda telefon sesi 
alınacak acı bir haber için yordayıcı (haberci) oldu-
ğu için koşullama gerçekleşmiştir.

(Cevap C)

24. Yapılandırmacı yaklaşıma göre birey yaşantı içeri-
sinde yeni bilgiyi yapılandırır. Bireyin öğrenme sü-
reçlerine etkin olarak katılımı bu açıdan önemlidir. 
Aksi takdirde eğer birey pasif alıcı konumunda ise 
edineceği bilgi dışsal olacak bunu yapılandırıp ken-
dine mal edemeyecektir. Bu açıdan aktif öğrenme 
yapılandırmacı yaklaşım için önemlidir.

(Cevap D)

26. Test türüne karar vermede kullanılacak öncelikli kri-
ter kazanımlardır. Ölçmek istediğimiz kazanımın alan 
ve düzeyine göre test türü değişecektir. Bilişsel alan 
kazanımlarının yoklanmasında duyuşsal alan kaza-
nımlarının yoklanmasından farklı bir test türü kulla-
nılır. Yine aynı alan kazanımının farklı düzeyleri için 
farklı test türleri kullanılmalıdır.

(Cevap B)

25. Sözlü yoklamaların sonuçlarına en çok hata puanla-
manın öznel olmasından karışır. Sözlü yoklama so-
nuçlarının güvenirliğini arttırmak için de puanlama 
öznelliğini en aza indirmeye çalışılmalıdır. Bunun için 
en etkili yol analitik puanlama anahtarı kullanmaktır. 
Ayrıca sözlü yoklamaların yalnızca sözlü anlatımın 
ölçülmesi durumlarında kullanmak da güvenirliği art-
tırır. Test planı yapmak diğer tüm test türlerinde ol-
duğu gibi sözlü yoklamalarında güvenirliğini olumlu 
yönde etkiler. 

(Cevap D)
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31. Bir testten madde çıkarılması testin soru sayısını düş-
mesine ve ölçmek istenen bir ya da birkaç özelliğin 
ölçülememesine neden olmaktadır. Buda testin kap-
samının daralmasına ve böylece testin kapsam ge-
çerliğinin düşmesine yol açmaktadır. 

(Cevap E)

30. Üst düzey öğrencileri seçmek isteyen bir sınavın so-
ruları zor olmalıdır.

 Zor sorular aşağıda gösterilmiştir.

Soru P R
2 0,35 0,55
4 0,34 0,15
7 0,05 0,62
9 0,15 0,40
10 0,05 0,25

 7. ve 10. maddeler zor ama 10. sorunun ayırt edici-
liği düşük olduğundan hem zor hem de ayırt edici 
olan 7. Maddedir.

(Cevap C)

29. Madde güçlük indeksi bir maddenin kolay ya da zor 
bir madde olup olmaması ile ilgilidir. Bir maddeyi doğ-
ru cevaplayanların 

 0 ile 0,40 arasında ise madde zor; 

 0,40 ile 0,60 arasında ise madde orta ve 

 0,60 ile 1,00 arasında ise madde kolay olarak nite-
lendirilir.  

 Maddenin madde ayırıcılık gücü indeksi –1.00 ile 
+1.00 arasında değerler alabilir. 

 0,40 – ve üstü çok iyi madde

 0,30 – 0,39 oldukça iyi bir madde

 0,20 – 0,29 düzeltilmeli ve geliştirilmeli

 0,19 → ve altı → değiştirilecek

Soru P R
1 0,70 -0,15
5 0,85 0,55
8 0,65 0,40

 Testte1, 5, 8 maddeler kolay ama 5 ile 8 madde ise 
ayırt edici ama 5. madde daha en iyi ayırt ediciliğe 
sahiptir.

(Cevap D)

28. Değişkenler arasındaki ilişki miktarını anlamamıza 
yardımcı olan korelasyon katsayısı için aşağıdaki 
şekli inceleyelim.

 
 Dersler arasındaki ilişki miktarını belirlemede (-) ve 

(+) işareti büyüklük değil ilişki yönünü belirtir. O hal-
de en büyük korelasyon katsayısına sahip olan Psi-
koloji ve felsefe dersleri arasındaki ilişki en yüksek 
ilişkiyi göstermektedir.

Korelasyon tablolarına bakılarak başarı hakkında 
yorum yapılamaz.

(Cevap D)

27. Tutum bireyin bir şeye karşı duygusal yönelimidir. Tu-
tum ölçekleri eğitim – öğretim sürecinde öğrencilerin 
duyuşsal davranışlarını ölçmek için kullanılır. Bu dav-
ranışların başında da motivasyon gelmektedir. Bu-
nun dışında tutum ölçekleri bilimsel araştırmalara ve-
ri sağlamak amacıyla kullanılabileceği gibi rehberlik 
hizmetlerinde eğitsel ve mesleki yöneltme sürecinde 
bireyi tanıma amacıyla da kullanılır.

(Cevap E)
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33. Testin ortalama güçlüğü, testin ortalama puanıdır. 
Ortalama güçlük formülü; 

 Ortalama Güçlük (TOG) = 

 x
N
"
"

/
/

Aritmetik ortalama
Öğrenci sayısı

 Öğrenci sayısı, tabloda frekans sütununda yer alan 
frekansların toplamıdır. Frekansların toplamı: 122 dir. 
O halde öğrenci sayısı (N) 122 dir.

 Testin Ortalama Güçlüğü = 122
80 72:  = 0,66

 (Cevap C)

32. Ortanca (medyan) büyüklük sırasına konmuş sayı 
dizisinin tam ortasındaki değerdir. Tabloya göre sı-
nava giren aday sayısı 122’dir. Zaten puanlar büyük-
ten küçüğe doğru sıralanmıştır. 122’nin tam yarısı 
olan 61. kişinin puanı medyandır. 61. kişiyi içinde bu-
lunduran puan grubu 79 puana karşı gelmektedir.

 (Cevap C)

34. Eğitimle ilişkili önemli kavramlardan biri de kültürdür. 
Kültür, insanoğlunun ortaya koyduğu maddi ve ma-
nevi her şeydir. Kültür doğumdan sonra ölüme kadar 
kazanılmakta ve öğrenilmektedir. Kültürel değerlerin 
bireye kazandırılması sürecine kültürleme denir. Kül-
türleme eğitimden daha geniş bir kavramdır. Doğum-
dan ölüme kadar bireyin toplum beklenti ve istekle-
rine uyacak biçimde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. 
Kültürlenme ise farklı kültür ve alt kültürlerin etkileşi-
mi sonucunda yepyeni bir senteze ulaşılmasıdır. Kül-
türleşme başka kültürlerden birey / grupların bir kül-
türe girmesi ve karşılıklı etkileşim ile her ikisinin de 
değişmesi

 

  
A  

Kültürü 

Kültürleşme 

B 
Kültürü 

Kültürleşme 

Kültürlenme Gelişigüzel 
(İnformal Eğitim) 

Zoraki 

Kasıtlı  
(Formal Eğitim) 

(Cevap A)

35. Disiplin tasarımında, öğretilecek disiplinler merkez-
de olup, diğer benzer konulardan ayrıştırılarak ince-
lenir. Yani, disiplin tasarımı gerçeğin sınıflanmış bil-
gisini içerir (biyoloji, fizik, kimya, tarih vb.). Disiplin 
tasarımı çerçevesinde öğrenci aktif olarak bizzat öğ-
renme etkinliklerine katılmalıdır. Örneğin, bir kimya-
cı gibi deney yapmalı, bir biyolog gibi hipotezler kur-
malıdır. Bu tasarımın temel amacı disiplinlerin gerek-
li gördüğü bilgi ve becerilerin öğrenciler tarafından 
kazanılmasıdır.

(Cevap B)

36. İnsanların özünün dünyanın her yerinde aynı oldu-
ğu ve tarih boyunca hiç değişmediği görüşü daimici-
lik eğitim felsefesine aittir. Bu felsefeye göre eğitimin 
temel amacı değişmeyen evrensel bilgiyi öğrencile-
re aktarmaktır.

(Cevap B)
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37. Program geliştirmenin planlama basamağı ihtiyaç 
analizi ile tamamlanır. İhtiyaç analizi program geliş-
tirmeciler tarafından ihtiyaçların planlı bir şekilde be-
lirlendiği bir süreçtir. İhtiyaç analizi, programla ilgili 
kararlar vermek ve ilkeler oluşturmak veya kurumsal 
gelişim ve kurumsal kaynakların bölüştürülmesi ama-
cıyla belirlenen bir dizi sistematik prosedür olarak da 
tanımlanmaktadır.

 

  
İHTİYAÇLAR 

Toplumun İhtiyaçları 

Toplumsal bütünlük 
Toplumsal uyum 
Kültürel değerlerin korunması 
İş ve istihdam olanakları 
Değişen dünyaya uyum 
Ekonomik refah ve kalkınma 

Bireyin İhtiyaçları 

Kendini gerçekleştirme 
Yeteneklerini kullanma 
Gizil güçlerini keşfetme ve geliştirme
Kendini ifade etme 
Bir meslek edinme 
Üretkenlik, girişimcilik 

Konu Alanı İhtiyaçları 

Bilimsel gelişmeler 
Bilgideki değişmeler 
Güncel bilgiler 
İşlevsel bilgiler 
Bilinmesi gerekenler 

(Cevap A)

38. Öğretmenin yaptığı yorumda dikkat çeken noktalar 
süre, yöntem ve tekniktir. Bu öğeler programın süre-
cini yansıtmaktadır. Bu öğelerdeki eksiklikler ve ak-
saklıklar tespit edebilmek için süreç değerlendirme 
yani formative (biçimlendirici) değerlendirme yapmak 
gerekir.

(Cevap A)

39. Hizmet öncesi eğitim soruda verilen örnekte olduğu 
gibi bir iş öncesi bireyi bu işe en iyi biçimde hazırla-
mak için tasarlanır. 

(Cevap B)

40. Benzeşim yazılımları ile gerçeğe uygun modeller 
oluşturulur, gerçek yaşam ve durumlar temsil edilir. 
Öğrenen bu durumlara ilişkin karar verir, verdiği ka-
rarların sonuçlarını öğrenir ve değerlendirme yapar. 
Şirket personel eğitiminde onlar için gerçek iş yaşa-
mına uygun bir model sunarak onların deneyimleri-
ni ve karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçla-
mıştır.

(Cevap A)

41. Materyal tasarımı ve kullanımında temel kural eğer 
hazır varsa (elbette ki amacımıza, öğrenci grubu özel-
liklerine vb. uygun) bu kullanılmalı. Eğer geliştirile-
rek kullanılabilecek materyal varsa geliştirilmelidir. 
Eğer bu olanaklar yoksa ancak o zaman yeni mater-
yal tasarlanmalıdır.

(Cevap C)

42. Görseli oluşturan öğelerin bir bütün olarak algılan-
ması bütünlük ilkesi ile ilgilidir. Öğeler arası ilişkileri 
belirginleştirerek tasarımda bütünlük sağlanır. 

(Cevap D)
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44. Sınıf yönetimini etkileyen iç faktörler sınıf, öğrenci ve 
öğretmenden kaynaklanan ve öğretim süreçleri de-
vam ederken gözlenen unsurlaradır. Toplum, kültür, 
eğitim politikaları, kitle iletişim araçları, aileler dış fak-
törler arasında değerlendirilir.

(Cevap C)

45. Ben dili bireyin olay ya da durumun kendisi üzerin-
de yarattığı etkiyi ifade etmesine dayanır. Burada 
önemli olan nokta ben dili mesajında karşı tarafı suç-
lamadan tüm sorumluluğu ona yüklemeden olayın 
kendisinde meydana getirdiği etki ifade edilir.

(Cevap D)

43. Pragmatizmin eğitime uygulanması olan ilerlemeci-
lik eğitimin sürekli bir gelişim içinde olduğunu öne 
sürmektedir. İlerlemeciliğe göre eğitim aktif ve çocu-
ğun ilgilerine göre olmalıdır. Çocuğun merkezde ol-
duğu bir eğitim düzeni öngörür. İlerlemeciliğe göre 
çocuklar ilgi, yetenek ve potansiyellerine uygun bir 
eğitim programı içinde yetişmelidir.

(Cevap D)

46. Okulda öğrenme modelinin fırsat öğesinin tam öğ-
renme modelindeki karşılığı öğretim hizmetleri öğe-
sidir. Öğretim hizmetleri öğesi ile tam öğrenme mo-
delinde öğrencilere uygun uyarıcılar (İpucu), pekiş-
tireçler, dönüt ve düzeltmeler sağlanır. İzleme test-
leri ile tespit edilen öğrenme eksiklikleri ek öğretim 
hizmetleri ile sağlanır.

(Cevap B)

48. Probleme dayalı öğrenme modelinde ele alınan prob-
lem durumu yapılandırılmamış olmalıdır. Problem se-
naryo olarak verilmeli, problemin tanımlanması ve 
açıklanması öğrenciye bırakılmalıdır. Yapılandırılmış 
problem durumları buluş yoluyla öğretim stratejisin-
de tercih edilmektedir.

(Cevap A)

49. Serdar Bey kazandırmak istediği psikomotor beceri-
ler için gösterip yaptırma yöntemini kullanmıştır. Bu 
yöntem temel olarak göster, yaptır, dönüt düzeltme 
ve tekrar yaptır basamaklarından oluşur. Serdar 
Bey’de öğrencilerine istediği beceriyi göstermiş da-
ha sonra olanların yapması için fırsat sunmuştur.

(Cevap C)

47. İstenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik verilme-
si gereken öncelikli tepki sözel olmayan tepkilerdir. 
Özellikle istenmeyen davranış diğer öğrencilerin dik-
katini çekmemiş ise sözel olmayan tepkiler tercih edil-
melidir. Göz teması kurma sorunun niteliğine uygun 
bir tepkidir.

(Cevap A)
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50. Öğretmenin temele aldığı öğretim ilkesi yaparak ya-
şayarak öğrenmedir. Öğretmen öğrencilerin süreç 
içerisinde aktif olmalarını ve kendi yaşantılarından 
öğrenmelerini sağlamayı amaçlamıştır.

(Cevap A)

51. Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi benzetim-
dir. Benzetim öğrenene edindiği becerileri sergileye-
bilecekleri, karşılaştığı problemleri çözmeye çalışa-
cakları yapay bir ortam sunarlar. Bu sayede kişi ger-
çek problem durumlarına hazırlanmış ve becerilerde 
ustalaşmış olur. Benzetim yönteminin en temel özel-
liği sunulan yapay ortamlardır. Öğretmen de verilen 
öğretim sğürecinde yapay bir ortam hazırlamış ve 
öğrencileri için bu ortamda problem durumları oluş-
turmuştur.

(Cevap B)

52. Merve olaya olumsuzları açısından bakmıştır. Prob-
lem durumunun dezavantajlarını ve kötü sonuçları-
nı dile getirmiştir. Bu düşünme şekli siyah yani ka-
ramsar şapka ile temsil edilir. Selin ise problem du-
rumuna duygusal yaklaşmıştır. Duygusal yaklaşım 
altı şapkalı düşünme tekniğinde kırmızı renk ile tem-
sil edilir.

(Cevap A)

53. Soruda özellikleri verilen öğretim yöntemi mikro öğ-
retimdir. Mikro öğretim aday öğretmenlere öğretmen-
lik becerilerini kazandırmak için kullanılan öğretim 
yöntemidir. Öğretmen adayı hazırladığı örnek dersi 
sunar. Örnek ders kayıt altına alınır. Aday öğretmen 
bu kaydı izleyerek kendini değerlendirir. Bu değer-
lendirmeler sonucunda tekrar bir öğretim planlar ve 
yürütür.

(Cevap C)

54. Deniz Öğretmen öğretim ortamlarına güncel bir ola-
yı getirmiştir. Konu öğrencilerin ilgisini çekebilecek 
aktüel bir konudur. Hayatilik ilkesi ile karıştırılmama-
lıdır, çünkü ele alınan konu öğrencilerin günlük ya-
şamında kullanabileceği bilgiler içermediği için bu il-
ke söz konusu değildir.

(Cevap B)

55. Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuplanmış 
tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğrenci-
lerde görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma 
yöntemidir. Bu yöntemin kullanılması için konuların 
belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren ko-
nuların öğretiliyor olması gerekir.

(Cevap A)

56. Öğretmenin temele aldığı öğrenme yaklaşımı proje 
tabanlı öğrenmedir. Süreç öğretmenin sınıfa getirdi-
ği güncel bir probleme öğrencilerin çözüm üretmele-
ri esasına dayanmaktadır. Öğrenciler süreç sonun-
da bir kampanya (ürün) ortaya koyacaklar ve bu ürü-
nü sunarak sınıftaki diğer öğrencilerle paylaşacak-
lardır. Bu aşamalar proje aşamalarıdır.

(Cevap E)
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57. Metabilişsel düşünme bireyin öğrenmeyi hangi yol-
larla daha iyi gerçekleştirdiğini bilmesi, kendi düşün-
me süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kont-
rol edebilmesi anlamına gelir. Bireyin kendi bilişsel 
süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak bu süreçleri de-
netim altına alabileceği ve daha nitelikli bir öğrenme 
için bu süreçleri yeniden düzenleyerek daha etkili bir 
biçimde kullanabileceği sayıltısına dayanmaktadır.

(Cevap D)

58. Anlatım yöntemi öğretmen merkezli bir yöntemdir. 
Öğretmenin öğrenci grubuna bilgi aktarımına daya-
nır. Anlatım sürecinde iletişim tek yönlü olduğu için 
geribildirim sınırlıdır. Yani öğretmen yalnızca anlatı-
mı kullanırsa öğrencilerin öğrenme düzeylerinin ne 
olduğunu, eksik öğrenmeleri saptayamaz.

(Cevap E)

59. Mert Bey’in kullanmış olduğu öğretim yöntemi örnek 
olaydır. Örnek olay gerçek yaşamda karşılaşılmış ve-
ya karşılaşılması muhtemel problemlerin, öğrencile-
rin katılımıyla sınıf ortamında tartışılarak çözüm öne-
rilerinde bulunulduğu yöntemdir. 

(Cevap B)

60. Selim Öğretmen konuyu panel tekniği ile işlemiştir. 
Panel, toplumu ilgilendiren yaşanan bir konunun din-
leyicilerin önünde, uzmanları tarafından samimi bir 
havada tartışılmasıdır. Nafiye Öğretmen’in kullandı-
ğı teknik ise kollegyumdur. Kollegyum panelle ben-
zerlik gösteren bir tekniktir. Ancak panelden farkı bu 
teknikte bir değil, iki panel grubu vardır. Birinci grup 
uzman grubu (kaynak kişiler), ikinci grup ise öğren-
ci grubudur (tartışmacı grup).

(Cevap A)

61. Analoji bir olguyu kavramak veya bilgiye ulaşmak 
için, bilinen bir kavram ile bilinmeyen kavram arasın-
da benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak gerçek-
leştirilen kavramsal benzetmelerdir. 

(Cevap A)

62. Eğitsel oyun öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve ra-
hat ortamda tekrar edilmesini sağlayan, yetenekleri 
ortaya çıkaran bir tekniktir. Oyunlar öğrencilerin ken-
dilerini ifade etmelerine olanak sağlayan, iletişimi 
güçlendiren bir ortam oluşturur. 

(Cevap D)

63. Öğretmenin derse bir reklam filmi ile başlaması dik-
kat çekme etkinliği kapsamında değerlendirilebilir. 
Bu kapsamda öğrenciler için farklı gelecek bir uyarı-
cı sunulur. Bir fıkra, öykü, anı anlatma, bir resim, film 
vb. gösterimi yapılabilir. Derste öğrenilecek konunun 
yaşamda nerede işe yarayacağını belirtme güdüle-
me kapsamında değerlendirilir.

(Cevap B)

64. Etkin katılım öğrencinin öğrenme öğretme süreçle-
rinde aktif olmasıdır. Öğrenci sürece ne kadar çok 
duyu organı ile katılırsa öğrenmelerin kalıcılığı ve an-
lamlılığı o derece fazla olur.  Bu süreçte öğrencilere 
ipuçları vererek soruların doğru cevabını vermek ye-
rine onlara buldurmak onları etkin kılacaktır. Ayrıca 
öğrencileri derse etkin katılımı ardından pekiştirmek 
onları cesaretlendirecek ve katılım düzeylerinin art-
masını sağlayacaktır.

(Cevap A)
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65. Soruda verilin becerileri kazandırmak için en uygun 
öğretim modeli işbirliğine dayalı öğrenmedir.

 İşbirliğine dayalı öğrenmenin yararlarına deyinirsek:

 • İşbirliğine dayalı öğrenme metodu çocukların öğ-
renmeleri yanında onların bedensel, zihinsel, duy-
gusal ve sosyal gelişimlerine de yardımcı olmak-
tır.

 • Öğrencilere, özellikle günümüzde “başarının sır-
rı” olarak ifade edilen ekip çalışması becerisinin 
kazandırılmasında, sosyal becerilerinin geliştiril-
mesinde ve iyi arkadaşlık ilişkilerinin oluşturul-
masında oldukça etkili bir metottur.

 • Yaşam boyu gerekli olan değişik sosyal rollerin 
öğrenilmesinde, karşılaşılan güçlüklerin çözü-
münde ve insanları tanıma ve anlama yeteneği-
nin gelişiminde önemli etkilere sahiptir.

 • Kişiler arası ilişkiler kurma ve iletişim becerileri-
ni kazandırmada en etkili metotlardan birisidir.

 • İşbirliğine dayalı öğrenme problem çözme ve ya-
ratıcı düşünme yetilerinin kazandırılmasında da 
etkili bir araçtır.

 • Bireysel ve yarışmacı öğrenme yaklaşımlarından 
farklı olarak bu model, problemleri çözüme ka-
vuşturmak için öğrencilerin birlikte çalışması esa-
sına dayanır. Bir probleme birlikte çözüm ara-
mak, daha fazla çözüm önerisi üretmek demek-
tir.

 • İşbirliğine dayalı öğrenme her yaş grubunda, her 
sınıf düzeyinde, her ders ve konu alanının öğre-
timinde başarı ile uygulanabilir.

 (Cevap B)

66. Öğretmenin dersin son bölümünde yaptığı bu etkin-
lik değerlendirme amacıyla kullanılabileceği gibi iş-
lenen konuların tekrarına da hizmet etmektedir. Ger-
çekleştirilen çalışmalarda öğrenciler konu ile ilgili gö-
rüş ve düşüncelerini ifade edecekler ve buna ilişkin 
seçimlerine yönelik kararlar alacaklardır. Yapılan ça-
lışmada öğrencilerin özgün bir içerik meydana getir-
me gibi bir çalışmaları olmadığı için yaratıcı düşün-
meye fazla bir katkısı olduğu söylenemez.

(Cevap E)

67. Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri öğretim 
sürecinden kopuk ve bağımsız bir hizmet birimi de-
ğildir. Öğretim sürecinde gerçekleştirilecek kazanım-
ların rehberlik hizmetleri ile ilişkilendirilmesi öğretim 
ve rehberlik hizmetlerinin kaynaşıklığını gösterir.

(Cevap A)

68. Rehber öğretmenin çalışması okulunda şiddet ve 
zorbalık olaylarının yaşanmasını önlemek içindir. Ön-
leyici işlev problem ortaya çıkmadan önce yaşana-
bileceğini ön görerek gerekli tedbirleri almayı gerek-
tirir. Kamuran Bey çalışmasını veli, öğretmen ve yö-
neticilerle yürütmüş ve ilgili konuda ortak bir hareket 
tarzı belirlemeyi amaçlamıştır. Bu sebepten tarzı be-
lirlemeyi amaçlamıştır. Bu sebepten dolayı çalışma 
müşavirlik / konsültasyon hizmetleri kapsamında yer 
alır.

(Cevap C)

69. Gelişimsel rehberlik anlayışı bireyin eğitsel, mesleki 
ve kişisel alandaki gelişim ödevlerini gerçekleştirme-
si için onu desteklemek yer alır. Gelişimsel yaklaşı-
ma göre mesleki rehberlikte meslek seçme ve sonuç 
değil bir gelişim sürecidir. Kariyer gelişimi mesleki 
gelişimi de kapsayan bir süreç olarak ele alınır ve bi-
reylere bu kapsamda yeterlikler kazandırmak hedef-
lenir.

(Cevap B)
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70. Okul rehberlik programı önceki yıl kullanılan prog-
ramdan bağımsız olmamalıdır. Önceki yılın program 
uygulamasına yönelik veriler, etkisiz kalan çalışma-
lar, tespit edilen ihtiyaçlar yeni hazırlanacak progra-
ma yansıtılmalıdır.

(Cevap B)

75. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bire-
yi tanıma ve uygulamaların temel amacı bireyin ken-
dini tanımasına yardımcı olmaktır. Bireyi tanıma uy-
gulamalarında bireyin kendine yönelik içgörü geliş-
tirmesi, kendisini tanımasının sağlanması temel 
amaçtır.

(Cevap C)

72. Öğrencilerin şiddet ve saldırganlık davranışlarının en 
temel nedeni iletişim becerilerindeki yetersizliklerdir. 
Uygun çatışma çözme becerilerine sahip olmayan 
öğrenciler arkadaşları ya da öğretmenleri ile yaşadı-
ğı sorunlarda saldırganca tutum sergileyebilir.

(Cevap E)

71. Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel alanlarda ih-
tiyaç duyduğu bilgilerin toplanıp, düzenlenip, öğren-
ciye sunulması bilgi toplama ve yayma hizmeti kap-
samında yer alır. Bilgi sunma daha çok grup rehber-
lik çalışmaları ile gerçekleştirilir.

(Cevap D)

74. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde önle-
yici yaklaşım yaşanabilecek olası sorun ve problem-
lerin kestirilerek bunların yaşanmaması için gerekli 
tedbirler almayı içerir. Sorunun yaşanmadan önüne 
geçilmesi daha ekonomiktir.

(Cevap C)

73. Bireyi tanıma hizmetlerinin temel ilkelerinden biri de 
bütünlüktür. Birey hakkında pek çok kaynaktan bilgi 
toplanabilir, bu bilgiler ayrı ayrı birbirinden bağımsız 
bağımsız değerlendirilmemelidir. Toplu dosya bu te-
mel ilkeye hizmet eden önemli bir araçtır. Birey hak-
kında elde edilen bilgilerin sistemli biçimde saklan-
masına ve bütüncül değerlendirmeye hizmet eder.

(Cevap A)
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79. Karar verme süreci bilimsel problem çözme süreciy-
le aynı aşamalara sahiptir. İlk aşamada karar duru-
muna ilişkin problem tanımlanmalı ve analiz edilme-
lidir. Daha sonra verilecek alternatif kararlara yöne-
lik bilgiler toplanmalıdır. Bu bilgiler ışığında uygun 
seçenekler belirlenmelidir. son basamakta ise veri-
len karar uygulanmaya konmalıdır. 

(Cevap C)

80. Soru kökünde gelişimin tüm alanları (bedensel, zi-
hinsel, ahlâki, duygusal vb.) ile ilgili ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına yönelik bir öğrenme ortamından bahse-
dilmektedir. Hedeflenen bu okul ortamı bireyin gizil 
gücünü ortaya çıkarmak için sunulan gelişimsel reh-
berlik hizmetinin içinde yer alır. Gelişimsel rehberlik 
anlayışında öğrencilerin gelişim görevleri dikkate alı-
narak, bedensel, zihinsel, duygusal ve psiko-sosyal 
yönlerden sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlamak 
esastır. Böylece beden ve ruh sağlığı yerinde, ken-
disiyle, doğayla ve toplumla barışık bireylerin yetiş-
tirilmesi amaçlanmaktadır.

(Cevap C)

78. BEP geliştirme biriminin başkanı okul müdürü ya da 
müdür yardımcısıdır. BEP birimi sınıf öğretmeni, reh-
ber öğretmen, branş öğretmenleri, öğrenci, veli ve 
gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmenden olu-
şur.

(Cevap D)

76. Gözlem subjektif bir bireyi tanıma aracıdır. Süreçte 
gözlemi yapanın öznel görüşleri toplanan bilgilerin 
güvenirliğini düşürür. Bunu ortadan kaldırmak için 
birden çok uzmanın gözlem yapması ve sonuçların 
karşılaştırılması yolu izlenebilir.

(Cevap B)

77. Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eği-
tim ihtiyaçlarına göre, işitme, zihinsel engelliler sınıf 
öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eği-
tim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan 
öğretmenleri görevlendirilir. Rehber öğretmenin öğ-
retime ilişkin görev ve sorumluluğu olmadığı için des-
tek eğitim odasında görevlendirilemez.

(Cevap E)
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1. Verilen açıklamada dil gelişiminde belirli şablonların 
oluşturulduğu ve dil gelişiminin bunları temele alarak 
ilerlediği vurgulanmaktadır. Bilişsel gelişimde benzer 
bir seyir izlemektedir. Dünyayı algılamak için çeşitli 
şemalar oluştururuz, dünyayı bu şemalar yardımıy-
la anlamlandırırız, eğer şemalarımız yetmezse yeni 
şemalar oluştururuz. Bu süreç de yani dünyayı tanı-
ma ve anlamlandırma yollarımızın gelişmesi bilişsel 
gelişim demektir.

(Cevap A)

5. Parçadaki örnek gelişimin temel ilkelerinden “geli-
şimin genelden özele doğru olduğu” ilkesi ile ilgi-
lidir. Bu ilkeye göre çocuk önce tüm vücudunu kulla-
narak hareket eder ve büyük kaslarını çalıştırır. Ge-
lişim dönemlerinde ilerledikçe, küçük kaslarının ge-
lişimi ve belli bir etkinlikle ilgili organını kullanabilir 
hale gelir. Bu ilkeye uygun olarak Kemal de büyük 
kaslarını çalıştırarak önce nesneyi tutmak için avu-
cunu kullanmış, ilerleyen dönemlerde küçük kasları 
geliştikçe nesneleri parmaklarıyla tutmuştur.

(Cevap D)

2. Birinci esnafın vergi verme davranışının altında ya-
tan neden cezadan kaçmaktır. Davranışların otorite-
ye itaat etme ve cezadan kurtulmanın yönlendirdiği 
ahlaki evre itaat ve ceza eğilimi evresidir. İkinci es-
naf vergi ile ilgili düşüncesinin temelini kendi çıkar 
ve beklentileri oluşturmaktadır. Vergiyi kendi çıkarla-
rı için vermektedir. Bu esnafın bu düşüncesi ile saf 
çıkarcı ahlaki evresinde olduğu söylenebilir.

(Cevap D)

3. İbrahim’in soruyu cevaplayamaması onun henüz bir-
kaç özellik veya değişken içeren problemleri çöze-
bilme anlamına gelen “birleştirici düşünme” özel-
liğine sahip olmadığını dolayısıyla “soyut işlemler 
döneminde” bulunamayacağını göstermektedir. Bir-
leştirici düşünme özelliği “soyut işlemler dönemin-
de” kazanılan bir özelliktir. 

(Cevap D)

4. Gelişim sürecinde etkili olan unsurları kalıtım ve çev-
re olmak üzere iki ana başlık altında toplayabiliriz. 
Kalıtım ve çevrenin karşılıklı etkileşimi sonucunda 
gelişim şekillenmektedir. Fiziksel büyümenin de sı-
nırları kalıtım ile belirlenmektedir. Çevre koşullarının 
olumlu ya da olumsuz olması da bu sınırlara ulaşılıp 
ulaşılamayacağını ortaya koymaktadır.

(Cevap E)

6. Ceza ve itaat eğilimi düzeyinde bireyin davranışları-
nı yönlendiren temel unsur otoriteye itaat ve verece-
ği muhtemel cezalardan kaçmadır. Ceza ile sonuç-
lanmayan ve otoriteye itaati içeren davranışlar iyidir. 
Araçsal ilişkiler eğilimi düzeyinde bireyin çıkarları ön 
plandadır. Çıkarlarına uygun ve hoşa giden sonuç-
lar doğuran davranışlar iyidir. Salih öğretmene ya-
ranmak için arkadaşını şikayet etmiştir. Mehmet’in 
davranışı yanlış bulma sebebi ise gelecekte çıkarı-
na ters bir durumun oluşabileceği olasılığıdır.

(Cevap A)

8. Adler’in “bireysel psikoloji” kuramı ile ilgili olarak 
A, B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler doğru, E se-
çeneğindeki ifade yanlıştır. Adler kişiliği saplantılı dö-
nemlere ayırarak ele almamıştır.

(Cevap E)

7. Piaget’e göre duyu hareket evresinde 4. alt evreye 
geçerken yeni saklama yerini (B) seçmek yerine bil-
dikleri saklama yerini (A) seçme hatasını yapmaları 
ile ortaya çıkan bir büyüme hatasına A değil B hata-
sı denir. Buse Bebeğin ablasını hep saklandığı çek-
yatın arkasında araması nesne sürekliliği kazanırken 
yaptığı bir yanlışlıktır. 

(Cevap E)

EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ
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9. İlk işlem öncesi dönem çocukları genellikle nesnele-
rin sayısından çok sıranın uzunluğu üzerine odakla-
nır. Örnekteki çalışmada çocuk sıranın uzunluğuna 
dikkat etmiş nesnenin sayısına dikkat etmediği için 
birebir denklik sağlayamamıştır. Bu dönemde çocuk-
lar saymayı başarabilseler de nicelik hakkında akıl 
yürütme ve niceliği anlama açısından sınırlıdır.

(Cevap B)

10. Bruner’in öğrenme için temel kabul ettiği güdü me-
raktır. Öğrencinin merakını gidermesi, öğrenme haz-
zını yaşaması, buldum” deneyimini yaşaması, anla-
ması ve açıklaması kalıcı öğrenmeler için gerekli iç-
sel motivasyonu sağlayacaktır. Bruner’in ortaya attı-
ğı Buluş Yoluyla Öğrenme öğrencilerin keşfederek 
öğrenmesine dayanır. Bu yaklaşımın temelini merak 
ve öğrenme ve bulmadan elde edilen içsel motivas-
yon oluşturmaktadır.

(Cevap B)

11. Olgunlaşma tamamen biyolojik faktörler tarafından 
kontrol edilir. Olgunlaşma üzerinde öğrenmenin ve 
deneyimin etkisi yoktur. Buna göre olgunlaşma ol-
ması gereken zamanda kendiliğinden ortaya çıka-
caktır. Deneyimin olması zamanlamasında ya da dü-
zeyinde bir değişim gerçekleştirmeyecektir. Grafik 
açısından değerlendirirsek deneyimin olduğu durum-
da da olmadığı durumda da grafik aynı olacaktır. Bu 
da I numaralı grafikte söz konusudur.

(Cevap A)

12. Normal bir çocuk deneyim olsa da olmasa da er ya 
da geç iki sözcüklü cümle dönemine geçecektir. De-
neyimin bu süreçteki etkisi zaman ile ilgilidir. Eğer 
deneyim varsa yani çocuğa zengin uyarıcılar sunu-
luyorsa bu geçiş daha erken bir zamanda gerçekle-
şecektir. Grafiklerde III numaralı grafikte olması ge-
reken düzeye ulaşılmıştır. Ancak deneyimin devreye 
girmesi bu düzeye daha kısa sürede ulaşılmasını 
sağlamıştır.

(Cevap C)

13. Genelleme, belli bir uyarıcıya gösterilen tepkinin ona 
benzer diğer uyarıcılara da gösterilmesidir. Buna gö-
re A, B, C ve E seçeneklerindeki davranışlar genel-
leme ile ilgili iken D seçeneğindeki davranış genel-
leme değil ayırt etmedir. Ayırt etme genellemenin ter-
sidir. Ayırt etme, organizmanın koşullanma sürecin-
de kullanılan koşullu uyarıcıyı diğerlerinden ayırt ede-
rek ona tepkide bulunmasıdır.

 Yani organizmanın uyarıcıların benzerlikleri olsa bi-
le, aralarındaki farkı anlayabilmesidir. Buna göre Rı-
fat’ın kendi odası dışında hiçbir arkadaşının evinde 
ders çalışamaması ayırt etmeye bir örnektir.

(Cevap D)

14. Klasik koşullanma sürecinde koşullu uyarıcı organiz-
manın koşulsuz uyarıcıyla eşleştirip tepki verdiği uya-
rıcıdır. Koşullanma öncesi nötr durumda olan uyarı-
cı süreç sonunda tepki oluşturmaya başlar. Öğren-
ciler için öğretmen zili dersin başlayacağının haber-
cisidir ve sınıfa girme tepkisi doğrudur.

 (Cevap C)

15. Betül için babasının onu öpmesi ve aferin demesi 
olumlu pekiştireçtir. Ancak bu durumu gözleyen kar-
deşi için ise dolaylı pekiştirmedir.

(Cevap A) 

16. Bahadır’ın gelen misafirlere “Hoş geldiniz.” demesi 
edimsel koşullanma yoluyla öğrenmeye bir örnektir. 
Edimsel koşullanma kuramına göre, organizma or-
taya koyduğu davranışlar sonucunda pekiştireç alır-
sa davranışa devam eder, ceza alırsa davranışı terk 
eder. Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme ilkeleri-
ne göre bir davranışın kazandırılması için o davranı-
şın pekiştirilmesi gereklidir. Buna uygun olarak an-
nesi, Bahadır eve gelen misafirlere “hoş geldiniz” de-
diğinde onun bu davranışını överek pekiştirmiş, böy-
lece davranışın devamını sağlamıştır.

(Cevap B)
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17. Öğretmenin öğrencilerine sözcüklerin telaffuzlarını 
öğretmek için kullandığı teknik kademeli yaklaşma 
tekniğidir. Kademeli yaklaşma edimsel koşullanma 
yaklaşımında bireylerin istenilen davranışları, alış-
kanlıkları, becerileri daha çabuk öğrenmesini sağla-
mak için kullanılan yöntemdir. Kademeli yaklaşma 
yönteminde önce, gösterilen davranışlardan isteni-
len davranışa en yakın olan davranış pekiştirilmek-
te, bir süre sonra daha yakını ve giderek daha yakı-
nı pekiştirilerek istenilen davranışın gösterilmesi sağ-
lanmaktadır.

(Cevap B)

18. Begüm babasına ağlayarak yaptırdığı davranışı öğ-
retmeni de yaptırtmaya çalışması genelleme ama 
öğretmeni isteklerini yerine getirmediği için ağlama 
davranışı ortadan kalkmaya başlaması ise “sönme”-
dir. Organizmanın bir koşullu uyarıcıya verdiği tepki-
yi daha sonra koşullu uyarıcıya benzer uyarıcılar kar-
şısında aynı tepkiyi göstermesine genelleme denir. 
Nötr uyarıcıya tepki vermesini öğrendikten sonra ko-
şullu uyarıcının uzun süre koşulsuz uyarıcı olmadan 
verilmesi ile koşullu uyarıcının tepki oluşturamama-
sına “sönme denir. 

(Cevap C)

19. Ara sıra ikramiye çıkan bir kişinin uzun bir süre da-
ha bilet almaya devam etmesi “belirsiz aralıklarla 
ödüllendirilen davranışların sönmesinin zor” olduğu-
nu gösterir. Ara sıra bilet alan kişi, ne zaman ikrami-
ye (pekiştireç) çıkacağını bilemediği için bilet alma-
ya devam edecektir. Değişken zamanlı pekiştirme ta-
rifesinde zaman sabit değildir. Pekiştireç bazen he-
men, bazen de daha geç verilebilir. Yani pekiştirecin 
ne zaman verileceği belli değildir. Bu nedenle değiş-
ken zaman aralıklı pekiştirme tarifesi sönmeye kar-
şı en dirençli pekiştirme tarifelerinden biridir.

(Cevap C)

20. Gözlemcinin kapasitesi, model aldığı davranışın so-
nuçları, modelin kendisine olan benzerliği ve yine 
modelin saygınlığı sosyal öğrenmeyi etkileyen fak-
törlerdendir. Sosyal öğrenme özellikle çocuklar için 
söz konusu olduğunda modelin ille de gerçek dün-
yadan olması gerekmez. Çocuk televizyonda seyret-
tiği bir çizgi film kahramanını da taklit edebilir.

(Cevap D)

21. Pekiştirme davranışçı kuramların öğrenme için ön-
gördüğü temel ilkedir. Bilişsel kuramlar öğrenmenin 
içsel süreçleri üzerine odaklanmışlardır.

(Cevap B)

22. Ara verme bireyin olumsuz davranışlar sergilediği or-
tamdan bir süre uzaklaştırılmasıdır. Kişi ortamdan çı-
karılarak dikkatini bir şeyin çekemeyeceği yani pe-
kiştirici etkisi olmayan bir ortama alınır.

(Cevap B)

23. II. tip ceza organizma için hoşa giden, onu memnun 
eden olumlu pekiştirecin ortamdan çıkarılmasıdır. A 
seçeneğindeki örnekte sokağa çıkma birey için olum-
lu pekiştireçtir. Bunun ortamdan çıkarılması da II. tip 
cezadır.

(Cevap A)
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25. En basit tanımıyla en az iki değer alabilen nitelikle-
re değişken denir. Öğrencilerin cinsiyeti, başarısı, 
boy uzunluğu, sınıf düzeyleri vb. değişkene örnek 
olarak gösterilebilir. Ölçmeye konu olan tüm nitelik-
ler birer değişkendir.

 Nicel değişken, bu değişken sahip olunuş miktar cin-
sinden ifade edilebilir. Ahmet’in boy uzunluğu 176 
cm’dir. Ölçmesindeki uzunluk değişkeni miktar gös-
terdiğinden niceldir.

 Nitel değişken, sahip olunan nitelik belirli kategorile-
re ayrılarak açıklanır. Cinsiyet, dil, din, ırk, eğitim dü-
zeyi vb. değişkenler nitel değişkenlerdir. Sınıflama 
ölçekleri ölçülen özelliğe sahip olup olmama duru-
muna göre kategorilere ayrılarak oluşturulur. Nitel 
değişkenlerde bu özelliğe sahip oluş derecesi söz 
konusu olmadığı için sıralama, eşit aralıklı ve oranlı 
ölçekler kullanılamaz.

(Cevap A) 

28. Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklerden 
olan geçerliğin,

 • Kapsam geçerliği

 • Yordama geçerliği

 • Uygunluk geçerliği

 • Yapı geçerliği

 • Görünüş geçerliği

 olmak üzere 5 türü vardır.

 Bu geçerlik türlerinden kapsam, yordama ve görü-
nüş geçerlikleri ön plandadır. Ancak hazırlanan bir 
ölçme aracının geçerlik katsayısı mantıksal yolla de-
ğil, istatistiksel yolla belirlenir.

(Cevap C)

26. Eğitim sürecinde bağıl değerlendirme sadece seç-
me ve bir üst eğitim programına yerleştirme aşama-
larında kullanılır. Bunun dışında öğrencilerin ön ko-
şul öğrenme eksikliklerinin, hazır bulunuşluk düzeyi-
nin, süreç devam ederken eksiklerinin ve yanlışları-
nın tespit edilmesine yönelik değerlendirmelerde kul-
lanılan ölçüt mutlak olmalıdır.

(Cevap C)

27.  Sözlü yoklamalar sonuçlarına en çok hata karışan 
ölçme araçlarındandır. Bunun en önemli nedeni pu-
anlamasının subjektif olması ve bunun yanında söz-
lü anlatım becerisinin puanlamayı etkilemesidir. An-
cak sözlü yoklamaları sözlü anlatım becerisini, telaf-
fuz ve diksiyon becerilerini ölçmek için kullanırsak 
daha geçerli olarak kullanabiliriz.

(Cevap A) 

24. Duru için derste söz aldığında arkadaşlarının gülüş-
mesi rahatsız edici bir durumdur. Rahatsız edici olum-
suz pekiştirecin ortamdan çıkarılması yoluyla davra-
nış sıklığını arttırma olumsuz pekiştirmedir.

(Cevap D)

29. Olgusal nitelikteki yani tarih, yer, zaman gibi bilgile-
rin yoğunlukta olduğu hedeflerin yoklanmasında kı-
sa cevaplı testler oldukça güvenilir ve kullanışlıdır. 
Kısa cevaplı testler üst düzey kazanımları yoklama-
da yetersizdir ancak alt düzey kazanımların çokça 
olduğu durumlarda iyi düzeyde kapsam geçerliği sağ-
laması açısından avantajlıdır.

(Cevap B)
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36. Negatif ayırt edici sorular test formundan çıkarılma-
lıdır. Yani sorulara üst gruptan daha fazla kişi doğru 
cevap vermelidir. 1 numaralı soruya üst gruptan 2, 
alt gruptan 16 öğrenci doğru yanıt vermiştir. Soru ne-
gatif ayırt edici olduğu için testten çıkarılmalıdır.

(Cevap A) 

35. 5 numaralı soruya üst gruptan 17, alt gruptan 5 öğ-
renci doğru cevap vermiştir. Buna göre maddenin 
ayırt ediciliği;

  ,r 20
17 5

20
12 0 60jx =

-
= =

 (Cevap E)

34. 3 numaralı soruya üst gruptan 6, alt gruptan 2 öğ-
renci doğru cevap vermiştir. Toplam kişi sayısı 40’tır. 
Buna göre sorunun güçlüğü;

  ,P 40
6 2

40
8 0 20jx =

+
= =

(Cevap D)

33. Çarpıklık ve basıklığı değerlendirdiğimizde

 • +1  çarpıklık (pozitif) sağa çarpık, sola yığımlı

 • 15  basıklık (20’den küçük) homojen dağılım, siv-
ri grafik

 A ve C sola çarpıktır. D basık, heterojen dağılımdır. 
E ise çarpıklık yok gibidir.

(Cevap B)

30. Sporculara sırt numaraları ve telefon kod numarala-
rı sınıflama ölçeğidir. Çünkü burada sayıların sayı-
sal bir değeri söz konusu değildir, azlık çokluk belirt-
mez, yalnızca ad ve sınıf belirtmek içindir. Sınıflama 
ölçeği üzerinde mod (tepe değer) hesabı yapılabilir.

(Cevap B)

31. 

 

 Şekilde ifade edildiği gibi öğrenme hızı bu araştırma-
daki bağımlı değişkenlerden biridir. Öğrenme hızı 
akademik özgüvenden etkilenen bir değişkendir.

(Cevap D)

32. Çarpıklık katsayısı 
( .)

K S
x Ortnc3 :

=
-

 formülü ile he-
saplanır.

 Buna göre istatiksel verileri verilen bu test için

 
( ) ( )

K 6
3 40 38

6
3 2

1Ç
: :

=
-

= =

 Bağıl değişkenlik katsayısının formülü V
X
S 100:=

 Test için hesaplarsak

 V

V
40
6 100

15

:=

= (Cevap C)
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37. Toplumsal yapının ve bu yapıdaki değişmelerin ince-
lenmesi ve bunların programlara yansıtılmasında 
sosyolojik temeller başroldedir. Kültür, teknoloji ve 
ekonomi gibi toplum ürünü yapıların analizinde ve 
programların bu yapılara uyumlu bir biçimde hazır-
lanmasında sosyolojik temellerden yararlanılır.

(Cevap C)

38. Örtük program eğitim sürecindeki informal öğrenme-
leri kapsar. Bir okulda örtük programa en önemli olum-
lu katkı sağlayacak olan etkili biçimde yürütülen reh-
berlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleridir.

(Cevap E)

39. Modüler yaklaşımda içerik anlamlı bütünler oluştura-
cak öbekler halinde düzenlenir. Her modül kendi için-
de farklı bir yaklaşımla düzenlenebilir. Öbeklerin iş-
leniş sırası bir yaklaşımdır. Yani öğrencilere kazan-
dırılacak davranışlar sürecin başında belirlenir.

(Cevap C)

40. Psikoloji özellikle gelişim ve öğrenme psikolojisi eği-
tim programının süreç boyutunun düzenlenmesinde 
ön plandadır. Öğrenme nedir? Nasıl oluşur? Neler-
den etkilenir? gibi sorulara yanıt vererek öğretimin 
düzenlenmesine kılavuzluk eder.

(Cevap E)

41. Farklar yaklaşımı gözlenenle beklenen başarı düzey-
leri arasındaki fark ortaya çıkarılır. Bu yaklaşıma gö-
re ihtiyaç beklenilen beceri düzeyi ile varolan bece-
riler arasında farkla ortaya çıkar. Bu farkın boyutu 
mevcut bir problemin varlığını ya da yokluğunu orta-
ya koymaya yarar. Soruda verilen örnek durumda is-
tenen başarı düzeyi ile gerçekleşen düzey arasında 
fark ihtiyacın olduğunu ortaya koymak için kullanıl-
mıştır.

(Cevap D)

42. Dalga boyu en uzun renk kırmızıdır. Bu sebeple kır-
mızı dikkat çekmek istediğimizde kullanılmalıdır. Ze-
minde kırmızı renk kullanımı uygun değildir.

(Cevap B)

43. Bilgisayar öğrenme öğretme süreçlerine pek çok kat-
kı sağlar ancak bu katkı bireylere daha nitelikli ileti-
şim sunma olamaz. En etkili iletişim yüz yüze olanı-
dır. Bilgisayar ve İnternet aracılığıyla sağlanan ileti-
şim sanaldır ve sınırlılıkları vardır ve asla yüz yüze 
etkileşimin yerini tutamaz

(Cevap A)

44. Görsel tasarımlarda nesne boyutları birbirlerine gö-
re algılanır ve bu algılamada bireysel farklılıklar önem-
lidir. Bu tasarımda öğretmen arabayı büyük topu kü-
çük yapsaydı görelilik ilkesine uygun hareket etmiş 
olacaktı.

(Cevap D)
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45. En iyi okuma küçük harflerde gerçekleşir. Büyük harf 
başlıklarda tercih edilmeli. Bir cümle ya da paragra-
fın tamamen büyük harfle yazılması uygun değildir.

(Cevap A)

46. Bir gezide ya da herhangi bir eğitsel etkinlikte olası 
davranış problemlerini önlemenin en sağlıklı yolu 
planlamadır. Önleyici yaklaşımın temelini davranış 
problemi ortaya çıkmadan gerekli planlamaları ve ça-
lışmaları yapma oluşturmaktadır.

(Cevap A)

47. Sınıf yönetiminin ilk ve temel amacı sınıfta etkili bir 
öğrenme-öğretme ortamı oluşturarak öğretim hedef-
lerine ulaşmayı kolaylaştırmaktır. Devamsızlığı en 
aza indirmek, motivasyonu sağlamak, etkili iletişim 
geliştirmek bu amaca bağlı alt amaçlardır.

(Cevap E)

48. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışı öğrenci merkezlidir. 
Öğretmen bir otorite figürü değildir, kontrol, denetim, 
kural koyucu rolünde değildir. Öğretmen katılımı sağ-
lar ve özdisiplin oluşturmaya çalışır.

(Cevap D)

49. Etkili iletişim ortamının oluşturulmasında öğretmenin 
verdiği tepkiler oldukça önemlidir. Özellikle öğrenci-
lerin yanlış cevaplarında uygun öğretmen tepkisi ipuç-
ları sunmak olmalıdır. Öğretmen öğrenciyi verdiği ce-
vaptan dolayı kırmadan ona ipuçları vererek doğru 
cevabı buldurmaya çalışmalıdır. 

(Cevap C)

50. Edward de Bono’nun Altı Şapkalı Düşünme Tekni-
ği’nin temelinde, düşünceleri altı farklı bakışı simge-
leyen farklı renklerdeki şapkaları takarak ortaya koy-
mak ve yaratıcılığı geliştirmek vardır. Şapkaların an-
lamlarına bakıldığında olumlu eleştiri için avantaj şap-
kası olan sarı şapka takılmalı, olumsuz eleştiri için 
karamsar şapka olan siyah şapka takılmalı. Çünkü 
Siyah Şapkada “Siyah” karamsar ve olumsuzdur, kö-
tümserdir. Bir şeyin niçin yapılmayacağını görür. Bir 
bakıma, şapkaların en karamsar olanıdır. Siyah renk 
yargıcın cüppesini anımsatır. Siyah şapka tehlikele-
re dikkat çeker. Bu şapka zararlı şeyler yapmamıza 
engel olur. Riskleri ve bir şeyin neden işe yaramaya-
bileceğini gösterir.

 Sarı Şapkada ise “Sarı” güneş gibi aydınlık ve olum-
ludur. İyimser umutlu ve olumlu eleştiri ve olumlu dü-
şünme ile ilgilidir. Sarı şapkayı takmak, yapılan bir 
önerinin değerini ve yararını anlamaya başlanır. “Bu-
nun iyi yönü ne? Bunun ne gibi yararları var? Bun-
dan kim yararlanacak? Bu yararlar nasıl ortaya çıka-
bilir? Değişik değerler nelerdir?” soruları sarı şapka 
ile ilgilidir.

(Cevap D)
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51. Edgar Dale’nin yaşantı konisine göre öğretim faali-
yetlerine ne kadar duyu organı girerse öğretim o de-
rece bağımsız olacaktır. Bağımsız yaşantı sağlama-
da en etkisiz olması için en soyut öğrenme yaşantı-
sı olması gerekmektedir. Koni göz alındığında;

 

 En güçlü çeldirici olan C seçeneğindeki Ceyhun Öğ-
retmen, öğrencilerine konu ile ilgili bir sergi hazırlat-
mıştır. Yani sergi izletmediği, hazırlattığı için geziden 
daha somut bir yaşantı sağlamıştır. Ahmet Öğretmen 
ise, öğrencilerini geziye götürdüğü için en soyut, do-
layısıyla en bağımlı yaşantı kazandırmıştır, denilebi-
lir.

(Cevap A)

52. Yunus Emre’nin “İlim kendin bilmektir.”ifadesi ile vur-
guladığı durum öğretim yöntem teknikleri açısından 
insanın kendi düşünme süreçlerinin farkında olması 
ve bu süreçleri kontrol edebilmesidir. Kişi kendi biliş-
sel süreçlerinin nasıl işlediğini anlayarak “Kendin Bi-
lerek” bu süreçleri denetim altına alabileceği ve da-
ha etkili bir öğrenme için bu süreçleri yeniden düzen-
leyebileceği varsayımına dayanan düşünceye üstbi-
lişsel (metabilişsel) düşünce denir.

(Cevap E)

53. I. Çalışmada anlatılan “Sınıftan oluşturduğu 6 kişilik 
grubu üçe bölen ve 2 şer öğrenci ile tekniği uygula-
maya koyulan Tuğrul Öğretmen, ilk grubu ilk sütuna 
yerleştirip ailedeki dayanışma ile ilgili resim yapma-
larını gerektiğini, ikinci grubun ikinci sütuna ailedeki 
dayanışma ile ilgili şiir yazmaları gerektiğini, üçüncü 
grubun ise son sütuna ailedeki dayanışmayı ifade 
eden bir atasözü yazmaları gerektiğini ifade ederek, 
öğrencilerini çalıştırmıştır.” ifadesi Grup çalışması 
tekniğine aittir. Grup çalışmaları küçük gruplarla ya-
pılması durumunda daha etkilidir. Öğrenci sayısının 
25-30’u aşması durumunda grup çalışmasından ve-
rim elde etmek zorlaşmaktadır.

 II. Çalışmada anlatılan “Dersin başında ilk sütuna ai-
ledeki dayanışma hakkında bilinenlerin yazılmasını, 
dersin gelişme kısmında ikinci sütuna dayanışma 
hakkında bilmek istenilenlerin yazılmasını ve dersin 
son kısmında son sütuna ise öğrencilerin neler öğ-
rendiklerinin yazılmasını istemiştir.” İfadesi Bil • İste 
• Öğren tekniğidir. BİÖ tekniği şu şekilde uygulanır.  
Sınıf tahtasının “Ne biliyorum? Ne bilmek istiyorum? 
Ne öğrendim? Şeklinde üçe bölünür.

Ne
 biliyorum?

Ne bilmek
istiyorum?

Ne 
öğrendim?

 Öğrencilerden çalışma yaprağının birinci bölümüne 
konuyla ilgili “bildiklerini yazmaları” istenir. Ortak ce-
vaplar tahtadaki birinci bölüme yazılır. Öğrencilerden 
çalışma yapraklarındaki ikinci bölüme metne ilişkin 
olarak ilgilendikleri konuları yazmaları istenir. Öğren-
cilerin verdiği cevapların ortak olanları tahtadaki ikin-
ci bölüme yazılır.

 Öğrencilerin çeşitli kaynaklardan (kitap, internet vb.) 
yararlanarak, ilgi duydukları konuları verilen metinle 
ilgili olarak araştırmaları çalışma yaprağındaki üçün-
cü bölüme yazmaları istenir. Öğrencilerin verdiği ce-
vapların tahtadaki üçüncü bölüme yazılması şeklin-
de uygulanır.

(Cevap C)
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55. “Öğretmen sağlıklı beslenme konusunda 5 öğrenci-
sini görevlendirir. Öğrenciler konuyu gerekli kaynak-
lardan araştırdıktan sonra sınıfa gelirler. Sınıftaki di-
ğer öğrencilere konuyu enine boyuna anlatırlar.” Bu 
kısma kadarki çalışma Komisyon Tartışma/ Komite 
görüşmesidir. Bu teknik bir grup öğrencinin konu ala-
nında uzmanlaşarak arkadaşlarına sunum yapması-
na dayalıdır. Sempozyum tartışmanın hazırlanmış 
uzmanlaşmış öğrencili hali denilebilir. 

 “Dersin ikinci kısmında ise öğretmen sınıfa bir dok-
tor çağırır. “ kısmında ise uzman daveti yapmıştır. 
Uzman daveti, bilirkişiden yararlanma tekniği de ko-
nu alanı uzmanı öğrencilerle karşı karşıya getirilir.

 “Doktor, çok ünlü bir Profesörün “Kanser” ile ilgili bir 
anlatımına katılmış ve oradan gelmiştir. Orada söy-
lenenleri dikkatle dinlemiş ve bazılarını not almak is-
temiştir. Hatta oradakiler not almasına gerek olma-
dığını zaten anlatımdan sonra çalışmayı düzenleyen 
sağlık şirketinin konuşulanları bastırıp kitapçık hali-
ne getireceğini söylemişlerdir. “ kısmında ise dokto-
run katıldığı bir konferanstır. Konferans tekniği aka-
demik bir uzmanın konusunu tek başına bir kitleye 
sunumuna dayalı bir tekniktir. Konferans ve sempoz-
yum tekniklerinden sonra anlatılanlar kitapçık halin-
de basılır.

 “Tüm bu birikimlerle sınıfa gelmiş olan doktora her 
hangi bir konuda bilgi verici bir konuşma yapması-
nın gerekli olmadığını bunun yerine öğrencilerinin 
sorularına yanıt vererek söyleşinin devam etmesini 
isteyen öğretmen başarılı bir öğretim çalışması yap-
mıştır.” Kısmında ise öğretmen izleyicilerden soru al-
dığı için forum uygulaması yapmıştır.

 Seçenekler incelendiğinde panelin kullanılmadığı gö-
rülmektedir.

(Cevap A)

54. Seçenekler incelendiğinde bazen öğretmen bazen-
se öğrencinin merkezde olduğu öğretim yöntemi gös-
terip yaptırmadır. En güçlü çeldirici olan iş başında 
öğretim uygulaması “Staj” çalışması gibi öğrenen 
merkezli olan ve öğretmenin merkezde olmadığı bir 
yöntemdir. Gösterip yaptırma ise özellikle öğrencile-
re belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel 
öğeler birlikte kullanıldığı için etkili bir öğrenme orta-
mı yaratır. Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl ya-
pılacağını öğretmen gösterir ve sonra öğrenciden bu-
nu sınıf ortamında ya da bir laboratuvarda yapması 
istenir. Bu yöntem, bir konuya ilişkin bilgiler açıklan-
ması ve bu bilgilerin beceriye dönüştürülmesi için ge-
rekli uygulamaların yapılması aşamasında ve daha 
çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırıl-
masında kullanılır. 

(Cevap B)
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56. Gösteri Tekniği; Sınıf içi iletişimi arttıran, hem görme 
hem işitme duyularına hitap eden bir tekniktir. Öğ-
rencilere bir işin nasıl yapılacağını göstermek, genel 
ilkeleri açıklamak ya da bir aracın nasıl çalışacağını 
göstermede kullanılır. Hem görsel hem işitseldir. Der-
se dikkati arttırır. Beceri öğretiminde etkilidir. Ancak 
gösteri öğretmen merkezli bir tekniktir. Bu açıdan 
“Gösteri, sınıf içinde genellikle öğretmen ya da var-
sa kaynak kişilerce yapılabilir. Gerektiğinde öğrenci-
lerden de yararlanılır.” İfadesi doğru ama “Gerekti-
ğinde gösteri için öğrencilerden sunum yaptırmak 
için yardım istenebilir.” İfadesi yanlıştır.

(Cevap E)

58. Hamit Öğretmen’in vurgu yaptığı öğretim ilkesi “eko-
nomiklik” ilkesidir. Bu ilke öğretimin amaçlarına en 
kısa sürede, en az araç-gereç, emek ve enerji ile ula-
şılmasını esas almaktadır. Bu ilkeye göre, öğretimin 
amaçları en ileri düzeyde gerçekleştirilirken zaman, 
emek, enerji ve araç-gereç savurganlığından kaçı-
nılmalıdır. Bu nedenle planlı ve metotlu çalışmak ge-
rekir.

(Cevap C)

57. Bir dersin başlangıcında öğretmenin öncelikli olarak 
yapması gereken etkinlik öğrencilerin dikkatini der-
se yöneltmektir. Dikkat çekmek için sessizce durup 
bir süre bekleme, öğrenciler için ilginç bir uyarıcı ma-
teryal sunma, derse farklı ve öğrencilerin alışık ol-
madığı bir şekilde giriş yapma yolları kullanılabilir.

(Cevap C)

59. Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasın-
da herhangi bir konu hakkında soru oluşturan kişi, 
artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu 
aramaya başlamış demektir. Ona, rasyonel ve bilim-
sel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o prob-
lemi güzel bir metodla çözebilecek demektir. Soru, 
her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından 
biri olmuştur. Dersinde soru cevap tekniği kullanan 
Nalan Öğretmenin; sınıfa sormayarak isimle belli bir 
kişiye, Celal’e sorması ve cevap veremeyen Celal’e 
ipucu vermeden soruyu bir başkasına yöneltmesi dı-
şında diğer yaptıkları doğrudur. Ancak öğretmen so-
ruyu sınıfa yöneltmeli ve bilemeyenler için ipucu ver-
melidir.

(Cevap B)

60. Akran öğretimi sürecinde öğrenen konumundaki öğ-
renci ek öğrenme yaşantıları geçirme fırsatı bulur. 
Bu öğrenme süreçleri öğrencinin kendi hızına uygun 
yaşantılar sağlar. Bu öğrenme - öğretme süreci öğ-
retici konumundaki öğrencinin öğrenmelerini daha 
kalıcı hale getirir. Öğretici konumundaki öğrencide 
sorumluluk duygusunun gelişmesine olanak sağlar.

(Cevap B)

61. Soru yanıt yöntemi çok sık kullanılan yöntemlerden 
biridir. Bu yöntemin etkili biçimde kullanılabilmesi için 
öncelikli dikkat edilmesi gereken husus seçilen so-
ruların hedefe uygunluğudur. Bunun yanında soru-
lar muhakkak dersten önce hazırlanmalıdır. Sorular 
mevcut bilginin ortaya çıkarılması, yoklanmasından 
çok öğrencileri düşünmeye ve problem çözmeye yö-
neltmelidir ve süreç boyunca sınıfın katılımı sağla-
maya çalışılmalıdır.

(Cevap D)
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62. Örnek olay ya da problem çözme gibi etkinliklerde 
problem durumunun açıklığa kavuşturulması için dra-
ma yöntemine başvurulabilir. Öğrenciler ele alınan 
problem durumunu canlandırırken yaratıcılıkları ve 
kendilerini ifade etme becerileri de geliştirilmiş olur. 
Beyin fırtınası da öğrencinin sürece etkin katılımını 
sağlayabilir ancak bu yönteme sorunun açıklanma-
sı aşamasında değil çözüm önerileri üretilmesinde 
başvurulmalıdır.

(Cevap C)

63. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hazırbulunuşluk 
öğrenenin öğrenme görevine ilişkin bilişsel, duyuş-
sal ve psikomotor açıdan hazır olması durumudur. 
Öğrenciler önceki yıl konularını görmedikleri için 6. 
sınıf öğrenmeleri için gerekli ön öğrenmelere yani 
hazırbulunuşluğa sahip değildir.

(Cevap A)

64. Duyuşsal alan eğitimde ilgi, tutum ve değerler anla-
mındaki hedefleri kapsamaktadır. Eflatun’un sözün-
de haz alma eğitimin ilgiler boyutunu oluşturmakta-
dır. İlgi bir işi yapmaktan, o işle uğraşmaktan keyif 
alma, memnun olmadır.

(Cevap C)

65. Soruda verilen işlem basamakları tam öğrenme yak-
laşımına göre öğretim sürecinin ilk basamaklarıdır. 
Bu aşamalarda hedefler ve içerik belirlendikten son-
ra önkoşul davranışların ne olduğu ortaya çıkarılma-
lı, öğrencilerin ön koşul öğrenme eksiklikleri tespit 
edildikten sonra bu önkoşul öğrenmelerdeki eksiklik-
ler giderilmelidir. Tam öğrenmenin önemli değişken-
lerinden biri de öğrenci nitelikleridir. Öğrencilerin bi-
lişsel ve duyuşsal giriş davranışları tespit edilip ek-
siklikler giderilmeden öğretim hizmetlerine geçilmez. 
Sorudaki ilk dört basamak bu aşamayı kapsamakta-
dır. İzleme testlerinin hazırlanması, öğretim etkinlik-
lerini uygulama ve izleme gibi çalışmalar daha son-
raki basamaklarda ele alınır.

(Cevap A)

66. Gösterip yaptırma beceri öğretiminde kullanılabile-
cek etkili bir yöntemdir. İlk aşamada öğrencilerden 
istenen beceri basitten karmaşığa gösterilir. İkinci 
aşamada öğrencilere beceriyi sergilemeleri için fır-
sat verilir. Bu aşamada yeteri kadar tekrar etmeleri-
ne olanak sağlanmalı ve gerekli yerlerde dönüt-dü-
zeltme ile beceri de ustalaşması sağlanmalıdır.

(Cevap C)

67. Aktüalite olarak da adlandırılan güncellik ilkesine gö-
re öğretim süreçlerinde güncel olgu ve olaylar ele 
alınmalıdır. Akşam izlenen haberler, o günlerde gün-
demde olunan konuların işlenmesi güncellik/aktüali-
te ilkesi ile açıklanır. Öğretmenin uygulaması işlen-
mekte olan konuları desteklemek ve pekiştirmek 
amaçlıdır. Tekrar konu ve ünitelerin bitiminde söz ko-
nusudur. 

(Cevap B)
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68. Sunuş yoluyla öğretim stratejisi öğretimin genelden 
özele doğru organize edilerek anlamlı öğrenmeler 
oluşturmayı amaçlayan bir stratejidir. Sunuş strateji-
sinde derse konunun genelini veren ve temel hatla-
rını ortaya koyan bir ön örgütleyici ile başlanır. Bu 
aşamada tablo, grafik ve çoğunlukla kavram harita-
ları kullanılır. Ancak bu kavram haritaları öğretmen 
tarafından hazırlanır ve öğrenciye hazır olarak sunu-
lur.

(Cevap E)

69. Soru metninde özellikleri verilen zekâ boyutu beden-
sel - kinestetik zekâdır. Bedensel - kinestetik zekâ, 
hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, 
beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kul-
lanabilme becerisidir. Bir veya birden çok sporla uğ-
raşır. Uzun süre hareketsiz otu ramaz. Nesneleri pay-
laşıp bütünlemeyi sever. Öğ renmede drama, tiyatro 
ve hareket etmeye ihtiyaç duyar. Sağlıklı yaşam ko-
nusunda vücutlarına özen gösterirler. Fiziksel işler-
de, görevlerde denge, za rafet, maharet ve dakiklik 
gösterirler. Söylenenden çok yapılanı hatırlarlar. Or-
ganizasyon yapma özel likleri gelişmiştir. Çalışma 
alanları spor, dans, hey keltıraş, oyunculuk, cerrah-
lık, pantomimcilik, kore ografi, teknik direktör ve sa-
natçılık gibi alanlardır.

(Cevap D)

70. Rehberlik hizmetleri ilk olarak mesleki rehberlik ala-
nında ortaya çıkmıştır, daha sonra eğitsel rehberlik 
alanında okullarda ve en son olarak da kişisel reh-
berlik alanı gelişmiştir. İşlevi bakımından bakıldığın-
da rehberlik ilk olarak ortaya çıkan sorunları çözme 
amacını güden iyileştirici işlev ön plana alınmıştır. 
Daha sonra sorunlar ortaya çıkmadan önce önleme 
işlevi ön plana alınmıştır. Çağdaş rehberlik hizmet-
lerinde ise geliştirici işlev ön plandadır. 

(Cevap C)

73. Rehberlik hizmeti alanda yetişmiş uzman kişiler ta-
rafından sunulmalıdır. Hizmetlerin amacına ulaşma-
sı ve etkili biçimde yürütülmesi için profesyonel ve 
bilimsel olarak sunulması gerekmektedir.

(Cevap D)

71. Mesleki rehberlikte amaç; insan yaşamının önemli 
bir alanını kapsayan meslek seçimi konusunda, bi-
reyin uygun tercihler yapmasına ve seçtiği mesleğe 
uyum göstermesine katkı sağlamaktır. Soru metnin-
de mesleki rehberlik ile ilgili olarak belirtilen çalışma-
lardan “meslek hayatına alışma hizmeti vermek”, 
mesleki rehberlikle değil endüstrideki psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetleri ile ilgili bir çalışmadır.

(Cevap C) 

72. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin nihai 
amacının kişinin kendini gerçekleştirmesi olmasın-
dan dolayı bu hizmet bütün öğrencilere yönelik ol-
malıdır. Ayrıca rehberlik hizmetlerinin koruyuculuk, 
önleyicilik ve geliştiricilik işlevlerinin ön planda olma-
sı, hizmetlerin tüm öğrencilere yönelik olmasını ge-
rektiren diğer bir nedendir.

(Cevap E)
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74. 

 
 Maslow’un gereksinimler kuramına göre gereksinim-

ler arasında hiyerarşik bir sıralanma vardır ve bir üst 
basamağa geçebilme alt basamaklardaki gereksi-
nimlerin karşılanmasına bağlıdır. Buna göre bir gru-
ba ait olma ihtiyacı hisseden kimse A, B, C ve E se-
çeneklerinde belirtilen özelliklere sahiptir. Ancak öğ-
renme gereksinimlerini karşılamamıştır. Çünkü öğ-
renme gereksinimi ait olma gereksinimine göre da-
ha üst basamakta yer almaktadır. Bireyin öğrenme 
gereksinimlerini karşılayabilmesi için önce bir gruba 
ait olma, sevme - sevilme statü kazanma, kendine 
saygı duyma gibi alt gereksinimlerini de karşılamış 
olması gerekir.

(Cevap D)

75. Yöneltme sürecinin ilk basamağı bireyi tanıma ve el-
de edilen bilgiler ışığında bireyin kendisini tanıması-
na yardımcı olmadır. İkinci aşamada birey seçenek-
lerini tanımalıdır. Üçüncü aşamada karar verme be-
cerileri geliştirilmelidir. Sürecin sonunda birey kendi 
özelliklerine uygun bir karar vermesi beklenir.

(Cevap C)

76. Özel eğitim ihtiyacının kaynaştırma yoluyla sağlan-
ması öğrencinin yaşıtlarından kopmaması, onlarla 
aynı ortamda eğitim alması açısından çok önemlidir. 
Yaşıtlarından ayrılmayan bireyin topluma uyumu ve 
sosyal becerilerinin geliştirilmesi daha etkilidir.

(Cevap B)

77. Kriz beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve yaşamı 
olumsuz etkileyen olaylardır. Yangın, sel, deprem, 
terör olayı gibi grubu etkileyebilecek durumların ya-
nı sıra ölüm, kayıp, ebeveynin boşanması gibi öğ-
renciyi etkileyecek kriz durumları da söz konusudur. 
Kriz durumlarında bu durumdan etkilenen öğrencile-
re yönelik sağaltıcı çalışmaların yapılması kriz yöne-
limli rehberlik kapsamında yer alır.

(Cevap A)

78. Dağınık kimlik statüsünde ergen bir meslek kararına 
varma konusunda güçlükler yaşar. Sürekli kararları-
nı değiştirir, Bu kararlar da çoğunlukla öncekilerden 
çok farklı yöndedir. Bu durum çoğunlukla ergenin 
kendini ve seçeneklerini tanımamasından ve kişilik 
özelliklerinden kaynaklanır.

(Cevap B)

79. Özellik faktör kuramına göre danışanın sorunun çö-
zümü sürecinde anahtar sorunun tam olarak tanılan-
masıdır. Bu yaklaşıma göre birey ve sorunu tüm yön-
leriyle tanınmadan danışma yardımı sunulamaz. Bu 
açıdan bireyi tanıma bu yaklaşımın temelini oluştu-
rur.

(Cevap D)

80. Bibliyoterapi kitapla sağaltımdır. Öğrenciye yaşadı-
ğı soruna yönelik kitap öneriyor. Önerilecek kitap ön-
ceden uzman tarafından incelenmiş olmalıdır.

(Cevap C)


