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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRMEDENEME 1

1. Örtük program eğitim programının resmi ol-
mayan yönünü kapsar. Okuldaki öğretmen, 
yönetici davranışları, disiplin anlayışı, okul 
kültürü, misyon ve vizyonu örtük programı 
oluşturur. 

(Cevap C)

2. Sarmal programlama konuların yeri ve za-
manı geldikçe tekrarlarla ele alınması esa-
sına dayanan içerik düzenleme yaklaşımı-
dır. Soruda da belirtildiği gibi bu yaklaşımda 
tekrarlarda konu genişletilip derinleştirilerek 
işlenir. Sarmal yaklaşımın dayandığı temel 
nokta tekrarın kalıcı öğrenme sağlamasıdır.

(Cevap E)

3. Program geliştirme süreci ve eğitim progra-
mı dinamik bir süreçtir. İnsan ve toplumun 
ihtiyacı sürekli değişmektedir. Soruda da be-
lirtildiği üzere günlük yaşamın bireye getirdi-
ği zorluklar bazı yeni becerileri kazanmayı 
zorunlu kılmaktadır. İşte bu sebepten dolayı 
eğitim programları değişen ihtiyaç Cevap ve-
rebilmek için geliştirilebilir yani dinamik ol-
malıdır.

(Cevap B)

4. İlk soru bireye kazandırılacak nitelikler ile il-
gilidir. ‘Niçin eğitim yapıyoruz, bireyde gör-
mek istediğimiz davranışlar ve özellikler ne-
lerdir?’ soruları hedef öğesi ile ilgilidir. İkinci 
soru öğrenme öğretme yaşantılarının düzen-
lenmesi ile ilgilidir. Yani ‘Hedefler nasıl, han-
gi strateji, yöntem ve teknik kullanılarak ka-
zandırılacak?’ sorusudur. Nasıl sorusu prog-
ramın eğitim durumları öğesidir. Üçüncü so-
ru da konu alanı ile ilgilidir, içerik öğesi kap-
samındadır. 

(Cevap B)

5. İhtiyaç analizinde farklar yaklaşımı öğrenci-
lerden beklenen başarı düzeyi ile gerçekle-
şen başarı düzeyi arasındaki farka odakla-
nır.  Gerçekleşen ve beklenen başarı düzey-
leri arasındaki açıklık ihtiyaca işaret eder. 
Soruda da kurs yönetiminin öğrencilerden 
beklediği başarı düzeyi ile gerçekleşen ba-
şarı düzeyi farkı çoktur, bu durum da ihtiya-
cı göstermektedir.

(Cevap C)

6. Gelişimsel yaklaşım sınıf yönetiminde öğren-
cilerin ilgi, ihtiyaç, hazırbulunuşluk ve yaş 
özelliklerinin dikkate alınmasını gerektirir. So-
ruda Osman Öğretmen sınıf içi uygulamalar-
da öğrencilerin gelişimsel özelliklerini ve ih-
tiyaçlarını dikkate aldığını belirtmektedir

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

7. Görmezden gelme sınıf ortamında öğretme-
nin geçici ve ders akışını bozmayan davra-
nışlarda kullanılması doğrudur. Soruda veri-
len örnek durumda istenmeyen davranışlar 
başarısızlık temellidir. Öğrenci başarılı olma 
fırsatı yakalarsa bu davranışlar ortadan kal-
kacaktır. Başarıyı arttırmaya yönelik tedbir-
ler bu durum için uygundur

(Cevap A)

8. Soruda verilen örnek kurallara baktığımızda 
olumsuz ifadelerden oluştuğu görülmektedir. 
Sınıf kuralları belirlenirken olumsuz ifadeler 
yani yapılmaması gerekenler değil olumu ifa-
deler doğru davranışlar olmalıdır. ‘Yerlere 
çöp atmayınız’ yerine ‘Çöplerinizi çöp kova-
sına atınız’ şeklinde olmalıdır.

(Cevap A)

9. Sınıfın yapısal özelliklerinden biri de eşza-
manlılıktır. Bu boyut ile kastedilen sınıfta ay-
nı anda birçok şeyin meydana gelmesidir. Bu 
yapısal nitelik doğrultusunda öğretmen bir 
anda birçok duruma tepki vermesi gerekiyor-
sa müdahale etmesi gerekmektedir. Verilen 
örnek durumda canlı ders esnasında aynı 
anda pek çok olay meydana gelmektedir.

(Cevap D)

10. Video öğretim sürecinde öğrenciler için ilgi 
çekici bir araçtır. Öğretimsel kullanımı önce-
si mutlaka konuya yönelik bir ön hazırlık ger-
çekleştirilmelidir. Tartışma, soru Cevap video 
öncesi etkili olarak ön hazırlık olarak kulla-
nılabilir. İzleme sonrasında da değerlendir-
me etkinliği gerçekleştirilmelidir. İzleme sü-
resi ise mutlaka sınırlandırılmalıdır. Gereğin-
den fazla uzarsa öğrencilerin dikkati dağıla-
bilir ve istenmeyen davranışlar ortaya çıka-
bilir

(Cevap D)

11. Öğretim materyali hazırlamada materyalin 
konuya ait tüm bilgileri içermesi doğru ve kul-
lanışlı değildir. Öğretim materyali konunun 
temel ve önemli bilgilerini içermelidir. Mater-
yal konudaki tüm bilgilerle değil özet ve te-
mel bilgilerle donatılmalıdır.

(Cevap B)

12. Model gerçek eşyanın üç boyutlu temsilidir, 
gerçek nesnenin temsili maketlerdir. Model-
ler beceri öğretiminde etkili biçimde kullanı-
lır. Modeller gerçek nesnelerin kullanımının 
zor ve tehlikeli olduğu durumlarda kullanılır.

(Cevap C)

13. Görseli incelediğimizde iki rengin kullanıldı-
ğı ve mesajın net bir biçimde iletildiği sade 
bir tasarım olduğu görülmektedir. Bu açıdan 
I numaralı yorum doğru değildir. 

(Cevap D)

14. Soruda verilen örnekte kullanılan program 
alıştırma ve tekrar programıdır. Bu bilgisa-
yarın en yaygın uygulamalarındandır. Prog-
ram işlenmiş konularla ilgili öğrencilere alış-
tırma ve tekrar fırsatı sunar. Konu sonunda 
öğrenci konu ile ilgili tekrar ve alıştırma fır-
satı bulur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

2. Deneme Sınavı

DENEME 2

1. Resmi programda olmamasına rağmen öğ-
rencilerin yaratıcılıklarını ve sosyal becerile-
rini geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştiri-
len planlı etkinlikler ekstra program kapsa-
mında yer almaktadır. Ekstra programda 
planlılık önemli bir boyuttur ve burada amaç 
öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmektir.

(Cevap B) 

2. Esneklik bir eğitim programının taşıması ge-
reken önemli özelliklerden biridir. Bu özellik 
kapsamında program aşırı ayrıntılı ve katı 
bir biçimde oluşturulmamalı, uygulamada uy-
gulayıcılara okulun ihtiyaç, özellik ve kapa-
sitesi doğrultusunda değişiklik yapabilme fır-
satı sunmalıdır.

(Cevap D)

3. İlerlemeci eğitim akımı pragmatizm felsefe-
sine dayanmaktadır. Bu eğitim akımına gö-
re eğitim hayatın kendisi olmalıdır. Öğrenci 
yaparak yaşayarak kendi deneyimleri üze-
rinden öğrenmelidir. Eğitim öğrencilerin prob-
lem çözme becerilerini geliştirmelidir.

(Cevap C)

4. Eğitim programı tasarımında ilk Cevaplana-
cak soru ‘Niçin?’ sorusudur. Eğitimin amacı-
nı ortaya koyar. Bu programın hedef öğesi-
dir ve eğitim programı ile öğrencilerde ka-
zandırılması tasarlanan beceri, davranış, 
alışkanlık, tutum ve değerler hedef öğesi kap-
samında yer almaktadır.

(Cevap A)

5. Yaşantı merkezli program tasarımının temel 
varsayımı öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını ön-
ceden tespit etmenin mümkün olmadığıdır. 
Program tasarımı süreci öğrenci ihtiyaçları-
nın öğretim sürerken anında tespit edilip kar-
şılanmasına yöneliktir.

(Cevap C)

6. Önlemsel sınıf yönetimi yaklaşımı gelenek-
sel yaklaşımlar içerisindedir. Bu yaklaşımda 
sorunların önceden öngörülüp tedbirlerin alın-
ması söz konusudur. Öğretmen gerekli dü-
zenlemeleri yaparak istenmeyen durumların 
oluşmasının önüne geçmeye çalışmaktadır

(Cevap E)

7. Melisa Öğretmenin sınıfında genel sınıf ikli-
minde ve yapısında sorunlar yaşanmaktadır. 
Sınıftaki ilişki durumunu varsa gruplaşmala-
rı tespit edebilmesi ve sınıfını daha iyi tanı-
ması için sosyometri uygulaması oldukça et-
kili olacaktır. Rekabetçi ortamlar sınıfta bir-
lik beraberlik sağlama açısından etkili değil-
dir, hatta rekabet öğrenciler arasında olum-
suz duygulara neden olabilir. Grup etkinlik-
leri, özellikle işbirlikli çalışmalar öğrenciler 
arasındaki iletişimi güçlendirir, sınıfta olum-
lu bir iklim yaratır.

(Cevap C)

8. Sorunun öncülünde belirtilen planların her 
zaman tam işlememesi öngörülemezlik ile il-
gilidir. Ne kadar iyi planlama olursa olsun he-
sapta olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Ön-
görülemezlik normal sınıf ortamında olabile-
ceği gibi canlı ders ortamında da söz konu-
sudur.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

2. Deneme Sınavı

9. Kalıplayıcı öğretmen istendik davranışları 
tekrarlarla zorlayarak öğrencilere kazandır-
mak isteyen öğrenci tipidir. Mehmet Öğret-
men’in sürekli olarak istendik davranışlarla 
ilgili uyarılarda bulunması ve ödevini yapma-
yan öğrenciden istediği onun kalıplayıcı öğ-
retmen davranışlarıdır.

(Cevap D)

10. Öğretim materyalinde aranması gereken ilk 
nitelik sorunun öncülünde de belirtildiği gibi 
hedeflere uygunluktur. Hedeflere uygunluk-
tan sonra bakılması gereken ikinci nitelik öğ-
renci grubuna uygunluktur. Materyal öğren-
cilerin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte, onların 
gelişim özelliklerine uygun ve ilgilerini çeki-
ci olmalıdır

(Cevap A)

11. Televizyon Dale’nin yaşantı konisinde gös-
teriye göre daha yukarıdadır. Konide yuka-
rıda yer alan yaşantılar daha karmaşık ve 
soyuttur. Koninin tabanına doğru inildikçe ya-
şantılar somutlaşır ve kavram oluşumu ba-
sitleşir.

(Cevap D)

12. Algıda yakınlık prensibi doğrultusunda öğre-
tim materyalinde birbirleri ile yakın ilgili öğe-
lerin ilişkilendirilebilmesi için yakın konum-
landırılması gerekmeketedir. Bu açıdan I doğ-
rudur. Oklar ve çizgilerle dikkat çekmesi is-
tenen öğeler vurgulanabilir, ön plana çıkarı-
labilir. II numaralı ifade doğrudur. III numa-
ralı ifade şikil zemin algısı açısından uygun 
değildir. Zemin ile benzer renklere sahip şe-
killer dikkat çekmeyecektir. 

(Cevap C)

13. Yazılı materyalde büyük harfler genelde dik-
kat çekme için yani algısal ayırt edilebilirliği 
arttırmak için kullanılır. Ancak metnin tama-
mının yada paragrafın tamamının büyük harf-
le yazılması uygun değildir. Büyük harflerin 
algılanması ve dolayısıyla okunması küçük 
harflere göre daha zordur.

(Cevap D)

14. Birebir öğretim uygulamalarında öğrencinin 
bilgisayar karşısında konu ile ilgili olgu, yön-
tem, kavram, ilke ve genellemeleri öğrenme-
si amaçlanmaktadır. Bilgisayar programı dik-
kat çekmeden başlayarak değerlendirmeye 
kadar tüm süreci organize etmektedir. Öğ-
renci de kendi hızıyla öğrenme imkanı bul-
maktadır.

(Cevap E)



7

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

3. Deneme Sınavı

DENEME 3

1. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun 
olmayan, ilgi ve ihtiyacını dikkate almayan 
bir öğretim sürecine öğrencinin aktif katılımı 
mümkün değildir.

(Cevap E)

2. Esasici eğitim düşüncesine göre eğitimin özü-
nü konu alanının iyi özümsenmesi ve kültü-
rel mirasın aktarılması oluşturur. Bu görüşe 
göre eğitimde çoğu zaman baskı ve zorlama 
vardır. Esasicilik geleneksel disiplin anlayı-
şına dayanır.

(Cevap C)

3. A, B ve C seçeneklerinde ön görülen çözüm-
ler daimici felsefenin ürünleridir. Geleneksel 
eğitimin ürünü bu çözümler etkili değildir. Bu-
na karşı öğrencinin bireysel özelliklerini dik-
kate alarak yapılacak çalışmalar ona başarı 
şansı tanıyacak ve gelişimini destekleyecek-
tir.

(Cevap E) 
6. Yiğit öğretmen istenmeyen davranışa yöne-

lik olarak sözsüz tepkisini vermiş, öğrencinin 
yanına yaklaşmıştır. Ancak bu tepki istenme-
yen davranış üzerinde etkili olmamıştır. Öğ-
rencinin davranışı arkadaşlarını da etkiledi-
ği için görmezden gelme uygun bir yol olma-
yacaktır. Öğretmen sözlü bir uyarıvermelidir. 
Öğrenciye ilgili sınıf kuralını hatırlatma ya da 
basit bir sözel uyarı bile bu davranışın üste-
sinden gelme için yeterli olabilir. Rehberlik 
servisine ya da aileye durumu iletme daha 
ciddi davranış problemlerinde izlenebilecek 
yollardır

(Cevap B)

5. Stufflebeam’in Bağlam, Girdi-Süreç ve Ürün 
modeli oldukça kapsamlı ve çok yönlüdür. 
Stufflebeam’e göre değerlendirmenin ama-
cı, olan kişilere bilgi vermektir. Program ge-
liştirme sürecinde yetkililerin programla ilgi-
li, dört alanda karar vermesi gerekir.

 a. Planlama ile ilgili

 b. Yapıştırma ile ilgili

 c. Uygulama ile ilgili

 d. Yeniden düzenleme ile ilgili

(Cevap B)

4. Delphi tekniği seçilmiş uzmanlara uygulanan 
sistematik anketleri içermektedir. Sistematik 
bir süreç içerisinde uygulanan teknikle uz-
manların ortak görüşleri alınmaya çalışılır. 
Delphi tekniği şimdiki durumdan ziyade ge-
lecekte oluşabilecek durumlar üzerine odak-
lanır yani analitik yaklaşımı temele almakta-
dır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

3. Deneme Sınavı

8. Liderin etkililiğini daha somut bir açıklama-
ya dönüştürmek açısından Black ve Mou-
ton’un yönetim ızgarası yapılmıştır. Özellik-
le bir öğretmenin sınıf ortamındaki etkililik 
derecesini irdelemek adına yönetim ızgara-
sı iyi bir özdeğerlendirme ölçeği olarak da 
kullanılabilir.

 

 Burada güvercin konumundaki öğretmen mo-
deli ne duygusal-sosyal ne de öğretimle ilgili 
beklentilere Cevap verebiliyor. Son derece 
yetersiz bir öğretmen duygusal-sosyal bek-
lentilere maksimum düzeyde Cevap verirken 
akademik beklentilere minimum düzeyde Ce-
vap verebiliyor. Öğrencilerle arkadaş olmalı 
önemli buluyor. Goril konumundaki öğretmen 
akademik beklentileri hiç önemseniyor. Tilki 
konumdaki öğretmen işinin püf noktasını bil-
mekte beraber kendisini fazla yormadan or-
talama bir performans gösteriyor. Ancak kap-
lan konumundaki öğretmen grubun her iki bek-
lentisine de maksimum düzeyde Cevap vere-
bilen çok başarılı lider öğretmen modelini ba-
şarıyla sergiliyor. Bu noktadaki öğretmen gru-
bu doyuma ulaştıran etkili bir liderdir.

 Seçenekler incelendiğinde 

 I. Sümeyra Öğretmen → Kumru Öğretmen 
olduğu görülür.

 II. Sezgin Öğretmen → Goril Öğretmen ol-
duğu görülür.

 III. Meltem Öğretmen → Tilki Öğretmen ol-
duğu görülür.

 (Cevap B)

7. Başarısızlığa neden olabilecek öznel ko-
şullar:

 • Öğrencinin fiziksel ve psikolojik gelişi-
minden, özellikle de öz güven ve öz de-
ğer duygularından kaynaklanabilecek so-
runlar

 • “Öğrenmesini Öğrenme” yeterliliğinde 
eksik ve yetersiz donanım

 • Topluluk önünde konuşamamak, konuş-
ma yetersizliği, bilişsel yetersizlik prob-
lem çözme yeterliliğin olmaması kaygı 
yoğunluğu gibi çeşitli psikolojik beceri 
donanımlarında eksiklikler,

 • Derslere tek kaynaktan yada sadece not-
lardan hazırlanmak,

 • Dersten önce derse hazırlanmak,

 • Derslere devamsızlık,

 • Planlı ve disiplinli çalışmamak,

 • Ders çalışma yöntemlerini bilmemek,

 • Yabancı dil bilmemek,

 • Dikkat gücü ve bilişsel dayanıklılıkta ye-
tersizlikler,

 • Başkalarıyla iletişim kurabilmede eksik-
likler,

 • Çeşitli hormonal değişikliklerin neden 
olabileceği uyum sorunları,

 • Öğrencinin belirli derslere karşı geliştiri-
leceği olumsuz akademik benlik tasarı-
mı,

 Oysaki derste arkadaşlarıyla yarışma yap-
ması sosyal açıdan olumsuz olsa da başa-
rıyı arttıracaktır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

3. Deneme Sınavı

9. Okulda, eğitsel çabaları engelleyen her tür-
lü davranış, istenmeyen davranış olarak ad-
landırılır. İstenmeyen davranışlar, sınıf içeri-
sinde farklı nedenlerle ortaya çıkan, öğret-
menlerin sınıflarda etkili öğrenme ortamları 
oluşturmasını engelleyen ve doğrudan kont-
rol edilemeyen öğrenci davranışları olarak 
ifade edilmektedir. İstenmeyen davranışları 
anlamak için 4 temel kriter vardır. Bunlar:

 • Davranış öğrencinin kendisinin ya da sı-
nıftaki arkadaşlarının öğrenmesini en-
geller.

 • Davranış öğrencinin kendisinin ya da sı-
nıftaki arkadaşlarının güvenliğini tehlike-
ye sokar 

 • Davranış okulun araç ve gereçlerine ya 
da arkadaşlarının eşyalarına zarar verir.

 • Davranış öğrencinin diğer öğrencilerle 
sosyalleşmesini engeller.

 Fakat “Davranış öğrencinin diğer arkadaşla-
rıyla ilişkilerini olumsuz etkilerse” kriteri sınıf 
içindeki davranışlarını, istenmeyen davranış 
olarak adlandırabilmek için temel ölçüt ola-
rak sayılmaz.

(Cevap E)

10. • Araç kullanmak öğrencilerin düşünme-
lerini azaltabilir.

 • Araç kullanımı kimi durumlarda dili daha 
etkili kullanmayı gerektirebilir.

 • Aracın temini maliyetli olabilir. Öte yan-
dan taşınmasında ayrıca bir zahmet ola-
rak görülebilir.

 • İstenilen her aracı anında etkili bir şekil-
de kullanmak zaman ve hazırlık gerek-
tirebilir.

 Ancak “Araçlarla, formal öğretmen konuş-
masına göre ilgi daha çabuk dağılabilir.” İfa-
desi yanlıştır. Bütün araçlar düz anlatıma gö-
re daha dikkat çekicidir.

(Cevap E)

11. Yaşantı Konisi (Edgar DALE) kalıcılık sağla-
mada en bağımsızdan en bağımlıya göre dü-
zenlendiğinde;

 • Doğrudan doğruya maksatlı edinilen ya-
şantılar

 • Model ve numunelerle edinilen yaşantı-
lar

 • Dramatizasyon ile edinilen yaşantılar

 • Gösteriler edinilen yaşantılar

 • Geziler edinilen yaşantılar

 • Sergiler yoluyla edinilen yaşantılar

 • TV ile edinilen yaşantılar

 • Hareketli resimler ile edinilen yaşantılar

 • Radyo, Plak, Şerit, Resimlerle

 • Görsel Sembollerle

 • Sözel Semboller

 Seçenekler incelendiğinde bağımsız yaşan-
tı sağlamadan bağımlıya doğruya dizildiğin-
de;

 A < E < B < C < D şeklinde olacağı söylene-
bilir.

(Cevap D)

12. Bloglar eğitim açısından oldukça avantajlı 
araçlardır. Seçeneklerde verilenlerden E se-
çeneği bir avantaj olarak sayılamaz. Çünkü 
internet erişimi açısından tüm öğrenciler ay-
nı koşullarda olmayabilir, ayrıca dijital güven-
lik açısından da gerekli önlemler alınmazsa 
dezavantajlıdır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

3. Deneme Sınavı

14. Öğretim materyallerini hazırlama ilkeleri:

 • Öğretimin bireyselleştirilmesi

 • Öğrencinin öğrenme sürecine fiziksel ve 
zihinsel olarak aktif katılımı

 • Öğrenciye anında geribildirim sunulma-
sı

 • Öğrencinin öğrenilecek konuyu motive 
edilmesi ve bu motivasyonun öğretim sü-
resince yüksek tutulması

 • Öğrencinin içerik hakkında bilgilendiril-
mesi

 • Öğrenilecek konuların daha önce öğre-
nilmiş konularla ilişkilendirilmesi

 • Etkili sunum yapılması

13. Bilgisayar destekli öğretimde farklı bilgisa-
yar yazılımları kullanılır. Bunlardan biride 
benzetim yazılımlarıdır. Benzetimler doğal 
ve gerçek ortamların, bilgisayarda sanal ola-
rak yaratılmasıdır. Sınıfta gösterilmedi zor ya 
da olanaksız olan bir olayın deneyimin ya da 
deneyin bilgisayar ortamında oluşturulması-
dır.

 Benzetim yazılımlarını değerlendirme ölçüt-
leri;

 • Benzetim yazılımları, ders konusunun ve 
deneyin her yönden ele alınmasını sağ-
lanmalıdır.

 • Benzetilen olayı öğrenci istediği kadar 
tekrar edebilmelidir.

 • Gerçekte görülmesi ve denemesi ola-
naksız çok zor ve tehlikeli olan konuları 
içermelidir.

 • Benzetilmiş deneyler ve deneyimler, ger-
çek hayata uyumlu olmalıdır.

 Oysa ki “Öğretmenlerin hızlı kullanımı için 
tasarlanmalıdır.” İfadesi yanlış olup bu yazı-
lımlar öğrenci kullanımı için olmalıdır.

(Cevap D)

 • Ne öğrencinin ilgisinin söndürecek ka-
dar basit, ne de algı düzeyini aşacak ka-
dar karmaşık olmamalıdır. (Bireyi kapa-
sitesi oranında zorlayan materyaller kod-
lamayı sağlamlaştırır.)

 • Konunun hedefleriyle direkt ilgili olmalı 
ve gözlenebilir bir katkı sağlamalıdır. Ya-
ni sırf materyal üretmek için materyal 
üretilip, kullanılmamalıdır. Çünkü mater-
yal hazırlanma ve kullanmanın ekono-
mik ve zamansal bir maliyeti vardır.

 • Hedeflenen davranışlar baz alınarak üre-
tilmelidir.

 • Hedeflenen grubun bilişsel gelişim özel-
liklerine (yaş, zeka vs) uygun görseller 
ve metinler açıklamalar içermeli, onların 
ilgilerine dönük renkler, oyunlar ve etkin-
likler içermelidir.

 • Uzun süre kullanılacağından sağlam, ta-
şınabilir ve kullanışlı olmalıdır.

 • Keşif yoluyla öğrenmenin sağladığı kat-
kı dikkate alınarak, mümkün olduğunca 
öğrencinin bilgiyi kendi kendine keşfet-
mesine olanak sağlayacak şekilde tasar-
lanmalıdır.

 • Hedef, mesajları doğru ve etkili bir biçim-
de öğrenciye aktarmak olduğuna göre, 
materyal tasarımında “mesaj düzenle-
me” ilkelerinden yararlanmalı, bu ilkeler 
mümkün olduğunca karşılanmalıdır.

 • Her duyu organının öğrenme üzerinde be-
lirli oranda etkili olduğu dikkate alınarak 
mümkün olduğunca çok duyu organını 
devreye sokacak şekilde tasarlanmalıdır.

 Ancak “Mümkün olduğunca önemli ve uzun 
bilgiler içermeli ve bu bilgiler de yine müm-
kün olduğunca işitsel yolla sunulmalıdır.” İfa-
desi yanlıştır. Doğrusu “Mümkün olduğunca 
önemli ve kısa bilgiler içermelidir. Bu bilgiler 
de mümkün olduğunca görsel yolla sunul-
malıdır.” şeklinde olmalıdır.

 (Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

4. Deneme Sınavı

DENEME 4

1. Öğrencilerin okul yaşamında meydana ge-
len informal öğrenmeler eğitim programının 
örtük program boyutunu oluşturur. Öğrenci-
lerde gözlem ve taklit yoluyla oluşan davra-
nış değişiklikleri örtük programı oluşturur. Ör-
tük program okul organizasyonundaki birey-
lerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda oluşur 
ve okul iklimi olarak da düşünülebilir.

(Cevap D)

2. Sorgulama merkezli programlama yaklaşı-
mına göre içerik düzenlenirken sınırlı bir coğ-
rafyada geçerli olan bir dil yerine daha geniş 
coğrafyada geçerli olan dil kullanılır.

(Cevap C)

3. Hazırlanan programın denenmesi sürecinde 
öğretmenler birinci derecede öneme sahip-
tir. Çünkü öğretmenler programın uygulayı-
cısı konumundadır. Bu sebepten, okul yöne-
ticisi ve öğretmenler seçildikten sonra bu ki-
şilere denenecek program tanıtılmalıdır. Bu 
amaçla düzenlenecek hizmet içi etkinlikleri 
yoluyla, hazırlanan programın ögeleri, yak-
laşımı ve sunumu konusunda bilgi verilmeli, 
kullanılacak öğretim materyalleri tanıtılmalı-
dır.

(Cevap A)

4. Eğitim durumları ögesi eğitim programının 
süreç boyutunu oluşturmaktadır. Öğrenciye 
hedef davranışları kazandırmak için düzen-
lenecek öğrenme-öğretme yaşantıları, seçi-
lecek, yöntem, teknik, araç-gereç eğitim du-
rumları ögesi kapsamında yer almaktadır. 
Eğitim durumları ögesi eğitim programında 
‘Nasıl?’ sorusuna verilecek Cevapları içerir.

(Cevap A)

5. Bir öğrenciyi sahip olduğu davranış düzeyin-
de tutmak veya senden olumlu bir şey bek-
lemiyorum, bari olumsuz davranışlardan ka-
çın, mesajını vermek Kalıplayıcı öğretmen 
tutumuna örnektir. 

(Cevap C)

6. Sınıfta disiplin sağlamanın esası öğrenciler-
de otokontrol mekanizmasının gelişmesidir. 
Sınıf çok boyutlu, karmaşık bir yapıdır. Her 
sınıfın kendine özgü bir yapısı ve işleyişi var-
dır. Bu yüzden sorun çözme mekanizmaları 
sınıflar arasında farklı tepkilere neden olabi-
lir. Her sınıf için ortak çareler bulmak imkan-
sızdır. Sınıf disiplininde ve sınıf içi problem-
lerin çözümünde öğretmene büyük bir so-
rumluluk düşmektedir. Her şeyden önce öğ-
retmen sorunlara soğukkanlı ve akılcı bir bi-
çimde yaklaşmalı, duygusal davranmaktan 
kaçınmalıdır. Problem durumlarında öğret-
men soruna çözümcü yaklaşmalı ve çok yön-
lü olmalıdır. Olayları çok yönlü ele almalıdır. 
Seçeneklerde verilen Cevapların ilk bakışta 
hepsi makul görünmektedir. Ancak, soruda 
başarı ve başarısızlık; olumlu ve olumsuz 
davranış şeklinde tanımlanan ikilemli duru-
ma bağlı yaklaşıldığında dikkati çeken nok-
ta, çok boyutluluktur.

(Cevap B)

7. Sınıfta aynı anda birçok etkinlik bir arada ya-
pılabilmektedir. Kimi öğrenciler okurken ki-
mileri yazmakta, kimileri tartışmakta olabilir-
ler. Bu sınıfın çok boyutluluk özelliğidir ve öğ-
retmen bu etkinlikleri sınıfın amaçları doğrul-
tusunda bütünleştirebilmelidir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

4. Deneme Sınavı

11. Ders kitapları eğitimde uygulanan program-
ların amaçlarının gerçekleşmesinde önemli 
bir yere sahiptir. Hatta az gelişmiş ülkelerde 
ve gelişmekte olan ülkelerde çağdaş anlam-
da eğitim programları ve bu kapsamda öğ-
retim ve ders programları yürürlükte olmadı-
ğı halde, bir derse ait program yerine bile kul-
lanılmaktadır. Özellikler kapsamında ise ders 
kitaplarının; görünüş, renk, malzeme, fiziki 
özellikleri ve imali ile ilgili özelliklerine yer ve-
rilmektedir. Ayrıca ders kitaplarında; Konu-
lar günlük hayatla bağlantılı olarak bilimsel, 
doğal, sosyal, estetik, ekonomik ve kültürel 
boyutları içinde ele alınır. Sınıf ya da dönem 
seviyelerine göre öğrencilerin ihtiyaçlarını 
karşılayacak ve onlara günlük hayatlarında 
uygulama imkanları sağlayacak konular ya 
da üniteler halinde işlenir. Her ünite ya da 
konu; problemleri belirtme, araştırma, ince-
leme gözlem yolu ile problemleri sıralama, 
gerekli deneyleri yapma, bu deneylerden so-
nuç çıkarma ve bu sonuçları kontrol ederek 
genelleme yapma şeklinde sıralanan bilim-
sel düşünme metodu kuvvetlendirecek şe-
kilde işlenir.

 • Ders kitaplarının yazı büyüklüğü (punto-
su) yaş ile orantılıdır. Örneğin, 9-12 yaş 
için 11 punto harf büyüklüğü olmalıdır.

 • Ders konuları öğrenci ya da öğretmen 
tarafından kitabın gözden geçirilmesi için 
bölümlere ayrılmalıdır.

 • Ders kitapları ekonomik şekilde basılıp, 
kolayca çoğaltılabilir ve güncelleştirilebi-
lir olmalıdır.

 • Öğrencinin gelişim dönemine uygun gör-
selleştirilmiş olmalı.

 Oysa ders kitapları “Öğretmen için öğretime 
yardımcı unsurlar ipuçları içermeli.” İfadesi 
yanlıştır. Doğrusu öğrenci için ipuçları içerme-
lidir. Ancak öğretmen kılavuz kitapları öğret-
men için öğretime yardımcı unsurlar içerir.

(Cevap E) 

10. Öğretme – öğrenme yaşantılarını planlama, 
programın uygulama sürecinin bir parçası-
dır. Planlama, verimi artırır ve düşünceye 
açıklık getirir. Hedeflere ulaştıracak en uy-
gun öğrenme – öğretme süreçleri ile araç ve 
gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve 
derse hazırlıklı girilmesini sağlar.

(Cevap C)

8. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere farklı 
etkinlik ler ve ödevler yaptırmalıdır. Çünkü 
öğrenme farklı lıklarının nedeni doğuştan de-
ğil, çevre koşulların dan etkilenir ve bu çevre 
etkenleri kontrol altına alı narak kalıcı öğren-
me gerçekleştirilmelidir.

(Cevap C)

9. Uzak hedefler, ülkenin politik felsefesini yan-
sıtan, anayasada ifadesini bulan, ülkenin ye-
tiştirmek istediği ideal insan tipine vurgu ya-
pan, uzun vadede gerçekleşen hedeflerdir. 
Türk millî eğitiminin genel amaçları uzak he-
def örneğidir. Uzak hedefler oldukça soyut 
ve ulaşılması zor hedef kitlesidir. Yani bu he-
defler, bütün kademeler için ortak özellik gös-
terir.

 (Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

4. Deneme Sınavı

12. Öğretim materyalindeki sözel unsurlara iliş-
kin harf boyutu, materyalin kullanılacağı or-
tama ve amaca göre belirlenmelidir. Sınıf or-
tamında kullanılacak materyaldeki sözel öğe-
lerin boyutu, en arka sırada oturan öğrenci 
tarafından rahatlıkla görünebilecek şekilde 
hazırlanmalıdır.

 (Cevap D)

13. Öğretmenler ders işleme süreçlerinde farklı 
yollar tercih etmiştir. Tuba Hanım dramati-
zasyon kullanmıştır, bu öğrenciye kendi ken-
dine edinilen somut bir yaşantı sunar. Video 
ise göz ve kulağa hitap eder. Drama video-
dan daha somut ve basit öğrenme fırsatı su-
nar. Öğrenme stilleri farklılık oluşturmaz çün-
kü her sınıfta farklı öğrenme stiline sahip öğ-
renciler bulunmaktadır.

(Cevap E)

14. Bloglar; insanların, karmaşık ve ileri düzey 
teknik bilgilere sahip olmadan, istedikleri bil-
gileri metin, grafik, ses, resim, video ile des-
teklenmiş biçimde istedikleri zaman yazabil-
dikleri günlüğe benzer internet siteleridir. 
Blogların eğitimde kullanım alanları şunlar-
dır.

 • Sınıf bloğu

 • Çevirimiçi dosya deposu

 • Çevrimiçi portfolyo

 • İşbirlikli öğrenme alanı

 • Sınıf ya da okul sitesi

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

5. Deneme Sınavı

DENEME 5

1. Bir eğitim programında yer alan hedef ve he-
def davranışlarla program içeriği arasında 
ilişki kurulurken programda yer alan her üni-
tede kaç hedef ve hedef davranış bulundu-
ğu, bunun program bütünlüğü içindeki yüz-
desi ve bu hedefleri gerçekleştirmek ama-
cıyla kaç öğretim gününün ayrılacağının be-
lirlenmesinde yarar görülmektedir. Bu yönde 
yapılacak bir çalışma program hedeflerine 
gereğinden az ya da fazla zaman harcanma-
sının önüne geçer. 

 Tüm program hedeflerinin belirlenen öğre-
tim sürecinde gerçekleştirebilmesi için her 
hedefe ağırlığı oranında zaman ayarlanma-
lıdır. 

 Her ünite içerisinde yer alan hedeflerin prog-
ram içerisindeki yüzdesi kadar uygun süre-
de işlenmelidir.

(Cevap B)

6. Renk ögesi görüntünün gerçeğe yakınlığını 
artırma amacıyla kullanılabilir (A şıkkı). Ger-
çekçi görseller, üzerinde durulan gerçek nes-
neyi gösterir. Gerçekçi renklerin kullanılmış 
olması (örneğin bir araba resminde) gerçek-
çiliğin derecesini yükseltir. Bu durum, renk 
ögesinin öğretim amaçlı kullanılmasına iyi 
bir örnektir. Bir görseldeki önemli unsurlar 
özellikle sözcükler kolayca görülebilmelidir. 
Aynı şekilde benzerlikler ve farklılıklar da ko-
layca görülebilmelidir (C şıkkı). Bunu sağla-
manın en kolay yollarından birisi zemin ile 
önalanda zıt renkleri kullanmaktır. Harflerin 
rengi arka plânın (zeminin) rengiyle zıt bir 
renkte olmalıdır. Renk ögesini bu şekilde kul-
lanmanın bir amacı metni okunabilir hale ge-
tirmek ve ayrıca gerektiğinde dikkatleri çek-
mek amacıyla gerekli yerlerde vurguya ihti-
yaç duyuyor olmaktır (D şıkkı). 

 Materyallerde uygun renk kullanımı mater-
yali zenginleştirir, hareket etkisi kazandırır 
(E şıkkı). Bu soruda doğru Cevap “B” şıkkın-
daki seçenektir. Renk kullanımının materya-
lin geliştirilme süresini kısaltmasında bir kat-
kısı bulunmamaktadır. 

(Cevap B)

2. Eğitimin sorumluluklarını en temelde iki ana 
başlıkta toplayabiliriz. Bunlar eğitimin bireye 
karşı sorumlulukları ve topluma karşı sorum-
luluklarıdır. Eğitimin topluma karşı olan en 
büyük sorumluluğu bireylerin sosyalleşme-
sini destekleyerek toplumun sürekliliğini sağ-
lamaktır. Soruda belirtilen açıklamada eğiti-
min bireyin sosyalleşmesi üzerindeki etkisi 
ve önemi vurgulanmaktadır. 

(Cevap A)

3. Eğitim programı hedef, içerik, eğitim durum-
ları ve sınama durumları ögelerinden oluş-
maktadır. Bu dört öge birbirinden bağımsız 
ve kopuk düşünülmemelidir. Program ögele-
rinden biri hakkında verilecek bir karar ya da 
yapılacak bir değişiklik diğer bütün ögeleri 
etkileyecektir. Soruda verilen durumda da sı-
nama durumlarının test temelli olmasının 
yöntem ve tekniklere (eğitim durumu ögesi) 
ve ders kitaplarına (içerik ögesi) nasıl bir et-
ki yaptığı açıklanmaktadır. 

(Cevap E)

4. Peşin hükümlü olmama’ kişilik özelliklerini il-
gilendirir. Bireylere kazandırılacak değerler 
duyuşsal alan kapsamındadır. ‘Farklı görüş-
leri karşılaştırma’ ve ‘verileri değerlendirme’ 
üst düzey bilişsel becerilerdendir.  

(Cevap A)

5. Tyler’a göre toplum, konu alanı ve birey he-
deflerin temel kaynağıdır. Bu kaynaklarla çe-
lişmeyen hedef programın aday hedefidir. Bu 
aşamadan sonra aday hedefler öğrenme psi-
kolojisi ve eğitim felsefesi süzgeçlerinden ge-
çirilmeli, kesinleşmiş öğretim hedeflerine ula-
şılmalıdır. Gül Öğretmen bu basamağı atla-
mıştır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

5. Deneme Sınavı

8. Bilgisayar destekli öğretimde (BDÖ) yaygın 
uygulama biçimlerinden bazıları:

 • Tekrar ve alıştırmalar,

 • Öğrenciye çeşitli yönlerden destekleme

 • Etkileşimli açıklama

 • Etkileşimli canlı kitap

 • Veri bankası

 • Benzetim programları ile çalıştırma,

 • Verileri çekici bir şekilde sunma

 • Uzman sistemler ve yapay zeka

 • Bilgisayar uygulamalı ve değerlendirme-
li testler

 • Bilgisayar yönlendirmeli öğrenme

 Ancak bilgisayar destekli öğretimde ödev 
yapma yazılımı yer almaz. Çünkü ödevler bi-
reysel olarak öğrencinin kendisinin hazırla-
yacağı çalışmalardır. Bir takım ödev hazırla-
maya yardımcı programlar olabilir, ama on-
larda BDÖ kapsamında ele alınamaz.

 (Cevap B)

9. Öğretmen sınıfta harita kullanmıştır. Ancak 
haritayı arka sıradaki öğrenciler tam olarak 
görememiştir. Harita sınıfın tüm bölümlerin-
den iyi şekilde görülebilecek boyutta olmalı-
dır. Sınıfın arka sıradaki öğrencileri haritayı 
iyi biçimde görememiştir. Materyal sınıfın fi-
ziki yapısına uygun boyutta seçilmelidir. Ge-
niş bir sınıf için uygun ölçeklendirilmemiş bir 
materyal sınıfın tüm yerlerinden iyi düzeyde 
görülemeyebilir.

(Cevap D)

11. Özyeterlik algısı gelişmiş olan bireylerde öz-
disiplin gelişmiştir. Dışarıdan kontrole gerek-
sinimleri yoktur. Kendilerini kontrol edip yön-
lendirebilirler. Bu birey lerde iç denetim geliş-
miştir.

(Cevap B)

10. Öğretmenlerin görsel tercihlerinde Mehmet 
öğretmen gerçekçi, Salih Öğretmen ise so-
yut bir tercih yapmıştır. Gerçekçi resimler da-
ha çok ayrıntı içerir ve daha somuttur. Ancak 
Salih Öğretmen günlük yaşamda kullanılan 
ve öğrenciler için daha fazla anlamlı ve ya-
şamla ilişkilendirebilecekleri bir görsel tercih 
etmiştir. Yapılan yorumlardan I ve II doğru-
dur.

(Cevap D)

7. Bilgisayar destekli öğretim yazılımlarının de-
ğerlendirilmesinde hem üretici hem de tüke-
tici açısından birtakım kriterler vardır. Yazılı-
mın kullanıcı açısından ele alınması gere-
ken kalite göstergeleri vardır. Bu kriterler:

 • Uygunluk

 • İşlerlik

 • Etkililik

 • Verimlilik

 Yazılım değerlendirmede yazılım, öğretimin; 
amaçları, içeriği, yöntemi, ortamı (mevcut 
kullanılan donanım vb. koşullar) ve öğrenci 
özellikleri ile tutarlı olması gerekmektedir.  
Uygunluk, değerlendirmeye konu edilen ya-
zılımın kullanım koşulları ve beklentilerle tu-
tarlılığını ifade eder.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

5. Deneme Sınavı

13. Birden çok sınıfın tek grup halinde birleştiril-
mesi ve bir öğretmen tarafından yönetilme-
sine “birleştirilmiş sınıf” denir. Genelde kü-
çük yerleşim bölgelerinde uygulanan bu yön-
temde okuldaki öğretmen sayısına göre grup 
sayıları değişebilir. Tek öğretmenli okullarda 
bütün sınıflar bir grup olarak birleştirilir; iki 
öğretmen olduğunda 1, 2, 3. sınıflar bir grup; 
4 ve 5. sınıflar bir grup şeklinde oluşturur. 
Birleştirilmiş sınıflarda öğretmen öğrenme 
düzeyleri farklı öğrenciler için farklı etkinlik-
ler planlamalı. Öğrenme düzeyi geride olan 
öğrenciler ek çalışmalarla desteklenmelidir.

(Cevap B)

12. 

(Cevap E)

14. 

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

6. Deneme Sınavı

DENEME 6

1. Hedefler, planlanmış ve düzenlenmiş yaşan-
tılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan 
davranış cinsinden ifade edilmeye uygun 
özellikler olmak durumundadır. Hedeflerin 
daha işlevsel olması ve amaçlara hizmet et-
mesi için davranışlara dönüştürülmesi gere-
kir. Ancak günümüz eğitim sistemi üst düzey 
zihinsel becerileri (analiz, sentez, değerlen-
dirme vb.) ön planda tutmaktadır. Bu tarzda-
ki becerilerin ise alt basamak davranışlara 
ayrılarak ifade edilmesi ve ölçülebilmesi pek 
olanaklı değildir.

(Cevap A)

3. Yaşantı merkezli program tasarımlarının te-
mele aldığı temel düşünce öğrencinin ilgi ve 
ihtiyaçlarının ancak eğitim ortamında tespit 
edilebileceğidir. Bu tasarım önceden tasar-
lanmış programların öğrenci ihtiyaçlarını kar-
şılayamayacağını savunmaktadır. Öğretmen 
uygulama esnasında öğrencinin ihtiyaçları-
nı tespit etmeli ve ona ihtiyacı olanı verme-
lidir.

(Cevap A)

4. I numaralı etkinlikte öğretmenin anlattıkları-
nı dikkatle dinleme duyuşsal alanın alma ba-
samağında yer almaktadır. II numaralı etkin-
likte ise öğretmenin söylediklerini aynen def-
tere yazma bilişsel alanın bilgi basamağın-
da yer alır. Burada bilgi olduğu gibi alınmış, 
ezberlenmiştir. III numaralı etkinlik problem 
çözmedir ve uygulama basamağında yer alır. 
Bu etkinlikte öğrenciden öğrendiği formülü 
problem çözümünde kullanması beklenmek-
tedir. 

(Cevap D)

5. Analitik yaklaşımda ulusal ve uluslar arası 
koşullara dayalı değişimlere ait yönelimler 
dikkatle incelenir. Bu yaklaşım gelecekte or-
taya çıkması olası durumlardan yola çıkarak 
ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Bir durumla 
ilgili bugünkü mevcut duruma ait bilgilerden 
yararlanılır ve geleceğe yönelik varsayımla-
rın ortaya konması istenir. Bu yaklaşımda 
eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm 
aranır.

(Cevap A)

2. Daimicilik en eski ve en geleneksel eğitim 
felsefesidir. Daimicilik değişmeyen evrensel 
nitelikteki bilgi ve değerlere dayalı eğitim sa-
vunur. Klasik eserlerlerin okutulmasını ister 
ve eğitimin amacını bireyi hayata hazırlamak 
olarak görür.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

6. Deneme Sınavı

6. Bir öğretme – öğrenme ortamında kullanıla-
cak materyallerin seçimi yapılırken o mater-
yallerin öğretim değerinin saptanmış olması 
önemlidir. Materyallerin öğretim değerini sap-
tarken kullanılacak sorular şöyledir:

 • Seçilen materyal öğretim programıyla 
uyumlu mu?

 • Materyal öğrencinin katılımını sağlayıcı 
özelliklere sahip mi?

 • Materyal ön yargıdan arındırılmış bir ya-
pıda mı?

 • Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve 
güncel mi?

 • Materyalde kullanılan dil açık ve anlaşı-
lır mı?

 • Materyal öğrenciyi güdüleyici ve ilgiliyi 
sürekli tutacak özelliklere sahip mi?

 • Materyal teknik açıdan yeterli mi?

 • Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kul-
lanma kılavuzları ve diğer metinler mev-
cut mu?

 Ancak “Seçilen materyali öğretmen kullana-
bilir mi?”  ifadesi yanlıştır. Çünkü öğretmen-
lerin materyalleri kullanıp kullanamaması bir 
ölçme kriteri olamaz.

 (Cevap D) 

7. Bir materyal tasarlarken bir takım süreçler 
yaşanır. Bu süreçler aşağıdaki gibidir:

 • Bu sürecin en başından bir hedef anali-
zi yapılmalıdır.

 • Ardından hedef kitlenin özellikleri belir-
lenmelidir.

 • Daha sonra içerik analizi yapılmalıdır. 
İletilmek istenen mesajın türü tespit edil-
melidir.

 • İçerik ve aracın bütünleştirilmesi basa-
mağında hedefe, içeriğe ve hedef kitle-
nin özelliklerine uygun olarak çeşitli for-
matlar seçilir.

 • Yukarıdaki uygulama aşamalarından son-
ra son olarak değerlendirme aşaması 
gelir.

(Cevap B)

8. Dijital öykü öğrenciler için eğlenceli ve yara-
tıcı öğrenme fırsatları sunar. Okul öncesi ka-
demeden, fen öğretimine, öğretmen eğitimi-
ne kadar farklı aşamalarda kullanılabilir. An-
cak hazırlanması bilişim teknolojileri kullan-
ma becerilerinin gelişmişliği ile sınırlıdır. Alan-
da örnekler sınırlı olduğu için öğretmenleri 
zorlayabilir

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

6. Deneme Sınavı

9. Öğretimde yansıtıcı kullanımının doğurabi-
leceği olumsuzlar şöyledir:

 • Yazılı materyaller veya saydam olmayan 
materyaller hemen istendiği an yansıtı-
lamazlar.

 • Yansıtma özelliği olan diğer araçlarla kar-
şılaştırıldığında tepegözün yansıttığı gö-
rüntülerde daha fazla bozulmalar olmak-
tadır.

 • Video proketörleri kullanılarak bir sunu 
yansıtıldığında sununun belli bir hızda 
kendi başına ilerlemesi sağlanabilir. An-
cak bu durum tepegöz için mümkün de-
ğildir.

 • Bir sunuda bir görüntünün sunuda ay-
nen kullanılmak istenmesi durumunda 
tarayıcıda taranarak elektronik forma dö-
nüştürülmesi gerekmektedir.

 Ancak “Video projektörleri kalabalık gruplar-
da yansıtma yapmak için uygun değildir’’ ifa-
desi yanlıştır. Çünkü video projektörleri ve 
tepegöz kalabalık gruplarda yansıtma yap-
mak üzerine tasarlanmıştır. Bu araçlar birey-
sel / bağımsız öğrenmeler için uygun bir öğ-
retim aracı değildir. 

(Cevap A) 

10. Fen ve oyun masaları, eğitsel oyuncaklar gi-
bi köşeler çoklu zekâ uygulamalarına uygun 
ve öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenme-
sine dayalı ortamlar oluşturur. Bu köşelerde 
ve ortamlarda öğrenciler kendi ilgi ve ihtiyaç-
larına uygun aktif öğrenme yaşantıları geçi-
rir. Etkinlik temelli kalıcı öğrenmeler oluşur.

(Cevap D)

11. I. Öğrenci kendini güven ortamında hisse-
derse disiplin sorunu çıkarmaz. (Onay-
layıcı hava)

 II. Öğrenci sınıfta ne yapacağını veya ne 
yapamayacağını bilmelidir. Bu şekilde 
kendini disiplinize edebilir. (Bilgi)

 III. Öğrenci hangi durumda destekleneceği-
ni hangi durumda cezalandırılacağını 
nesnel ölçüler ışığında bilmelidir. (Karar-
lı disiplin)

 (Cevap A)

12. Disiplin sorunlarını çözme yöntemleri;

 Sorun çıkmasını önleyici etmenler

 • Öğretimi planlamak

 • Öğrenci aktifliğini sağlamak

 • Öğretmen davranışlarda tutarlık

 • Kontrollü öğretmenlik uygulamaları

 • Sınıf kuralları

 Disiplin sorununa tepki (müdahale) yöntem-
leri

 • Görmezden gelme

 • Görev ve sorumluluk verme

 • Dersi etkili hale getirme

 • Sözel olmayan uyaran kullanma (Göz te-
ması vb.)

 • Sözel uyarıcı kullanma

 • Öğrenciyle konuşmak

 • Disiplin kurallarını uygulama

 • Ceza verme

 Görüldüğü gibi “görmezden gelme” önleyici 
etmenlerden değil, soruna tepki yöntemle-
rindendir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

6. Deneme Sınavı

13. Esma Öğretmen, sınıf kurallarını belirlerken 
çok fazla kural belirlememiştir. İlköğretim bi-
rinci sınıf öğrencileri için sınıf kuralları sade-
ce temel kuralları içermeli ve öğrencilerin 
okula uyumunu kolaylaştırıcı nitelikte olma-
lıdır. Bu yaş dönemi öğrencilerin oldukça faz-
la hareket ihtiyacının olduğu bir dönemdir. 
Sınıf içi, öğrencilerin sürekli hareketsiz kal-
masını gerektirecek etkinlikler öğrenciler için 
uygun değildir. Esma Öğretmen, sınıf kural-
larını belirlerken ve etkinlikleri seçerken öğ-
rencilerin gelişim özelliklerini ve ihtiyaçlarını 
dikkate almıştır. Gelişimsel sınıf yönetim yak-
laşımını benimsediği söylenebilir.

 (Cevap C)

14. Öğretmenin öğrencisinin seviyesine inebil-
mesi için “insan gelişimi ve öğrenmesi hak-
kında kuramsal bir bilgiye” sahip olması ge-
rekir. Öğretmen öğrencilerinin bulunduğu ge-
lişim dönemlerinin özellikleri, ilgileri, yetenek-
leri psikolojik durumları ve öğrenmeleri ve 
eğitim psikolojisi hakkında yeterli bilgiye sa-
hip olduğunda onlarla daha rahat iletişim ku-
rabilir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

7. Deneme Sınavı

DENEME 7

1. Eğitim, kapsamı çok geniş bir kavramdır. Eği-
tim kelimesi bazen yapılan bir eğitimin konu-
sunu belirlemek (trafik eğitimi, çıraklık eğiti-
mi vs.), bazen de eğitim, eğitilecek kitleyi 
kapsayacak biçimde kullanılır. Eğitim kavra-
mına yönelik farklı tanımların yapılmasının 
en temel nedeni “eğitimin dinamik bir ya-
pıya sahip olmasından dolayı yapısının 
sürekli olarak değişmesi”dir. Eğitimin ya-
pısında değişim söz konusu olduğu için de-
ğişmez bir tanımı da yapılamamaktadır.

 (Cevap B)

2. Soruda anlatılan durumu incelediğimizde var 
olan bir durumun tespit edildiği ve bu duru-
mun ortadan kaldırılması için önlem alındığı 
yani programa Medya Okur – Yazarlığı der-
si konulduğu görülmektedir. Var olan bir du-
ruma göre yorum yapılarak önlemler alınma-
sı, ihtiyaç belirlemede betimsel yaklaşımın 
kullanıldığını gösterir.

(Cevap E)

3. Değerlendirme sürecinin merkezine hedef-
leri alan değerlendirme yaklaşımı, hedefe 
dayalı değerlendirme modelidir. Bu modelde 
değerlendirme, hedeflere ulaşma derecesi-
ni tayin etmek için yapılan etkinlikleri kapsar. 
Ulaşılamayan hedeflere niçin ulaşılamadığı-
nı belirlemek için hedef ve öğrenme yaşan-
tıları incelenir.

(Cevap D)

5. Program karar ve koordinasyon grubu eği-
tim programı geliştirme sürecinde karar or-
ganıdır. Hangi alanda program hazırlanaca-
ğına, hazırlanan programın ülke genelinde 
uygulanıp uygulanmayacağına bu grup ka-
rar verir. Ayrıca bu grup program çalışmala-
rını koordine eder, programda görev alan 
gruplar arasındaki eşgüdümü sağlar.

(Cevap D)

6. Öğretim sürecinde kullanılan strateji, yön-
tem, teknik, araç ve gereç iletişim kanalıdır. 
Kaynak tarafından oluşturulan mesajın alıcı-
ya iletilmesini sağlayan her türlü ortam, yön-
tem ve tekniklerin bütünü olarak ifadelendi-
rilmektedir. Mesaj iletiminde önemli olan me-
sajın niteliğine uygun kanalı seçmektir. Her 
mesaj için farklı bir kanal yani farklı bir yön-
tem-teknik vb. kullanmak gerekmez. 

 (Cevap C)

4. Süreç tasarımı yaklaşımının temel düşünce-
si öğrencilere düşünme becerileri kazandır-
maktır. Konuları öğretmek yerine tüm konu-
lar üzerinde kullanılabilecek akıl yürütme yol-
larını kazandırmak esastır. Eleştirel düşün-
me bu tasarım yaklaşımının en önemli çıktı-
larından biridir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

7. Deneme Sınavı

7. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi ilerleme-
ciliğin devamı niteliğindedir. Bu akıma göre 
eğitim sosyal reformun öncüsü olmalıdır. Top-
lumsal sorunların çözülmesinde, toplumun 
daha demokratik bir düzene kavuşmasında 
temel sorumluluk okulundur. Eğitimin temel 
amacı da toplumun daha demokratik bir dü-
zene kavuşmasını sağlamaktır.

(Cevap D)

8. Kitap değerlendirmesinde Biçimsel Görünüm, 
Bilimsel İçerik ve Dil anlatım olmak üzere üç 
temel kriter kullanılır. Soruda verilen numa-
ralandırılmış sorulardan I ve III fiziksel un-
surlarla yani görünüm ile ilgilidir. II numaralı 
soru ise içerik ile ilgilidir.

(Cevap B)

9. Öğretim ortamı öğrencilere program hedef-
lerini kazandırmak için çeşitli yaşantılar sağ-
lanan çevreyi kapsamaktadır. Öğrencilere 
sunulan yaşantıların niteliği açısından farklı 
öğretim ortamlarından söz edilebilir. Gele-
neksel eğitim sistemleri daha çok sembolik 
yaşantılar sunarlar. Öğretmen anlatımına, 
tartışmaya ya da soru Cevap yöntemine da-
yalı yaşantılar sembolik yaşantılara örnek 
olarak sunulabilir. Çağdaş eğitim sistemleri 
öğrenciye gerçek yaşantılar sunma, eğer 
mümkün değilse de gerçek yaşamı temsil 
eden ortamlar sunmayı amaçlar. Problem 
çözme, proje, deney gibi süreçlerle sağlanan 
yaşantılar gerçek yaşantılardır. Benzetim, rol 
oynama gibi yaşantılarda gerçek yaşantıyı 
temsil eden ortamlar sağlar.

(Cevap A)

12. Sınıflarda öğrenciler arasındaki bireysel 
farklılıklar dan kaynaklanan başarı düzeyi 
farklılıkları gözlene bilir. Öğretmen bu farklı-
lıkları en aza indirebilmek için sınıf içi öğren-
meleri çeşitlendirmeli orta ve alt düzey ba-
şarı gösteren öğrenciler için farklı öğ renme 
etkinlikleri planlanmalıdır.

(Cevap E)

10. Materyaldeki öğeler birbirlerine yakınlıkları-
na göre gruplandırılır. Bir öğretim materya-
lindeki birbiriyle ilişkili öğeler yakınlaştırılma-
lıdır. Soruda da resim ve bu resmi açıklayan 
metnin ilişkili olarak algılanması için tasarım-
da bu öğeler birbirlerine yakınlaştırılmalıdır

 (Cevap A)

11. Empati karşıdaki bireyin duygu ve düşünce-
lerini anlamayı gerektirir. Öğretim sürecinde 
ve rehber likte öğrenciyi tam anlamıyla anla-
madan girişilen hiçbir etkinlik başarıya ula-
şamaz.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

7. Deneme Sınavı

13. Sınıfında istenmedik davranışlar olan öğ-
retmenler;

 • Öğrencilere bağırırlar.

 • Öğrencilere emrederler, hükmetmeye 
onları kontrol etmeye çalışırlar.

 • Alaycılığı ve küçümsemeyi kontrol aracı 
olarak kullanırlar.

 • Dalga geçerler, azarlar ve eleştirirler.

 • Öğrencileri “Donuk, zayıf, tembel” ola-
rak nitelendirirler.

 • Öğrencileri fiziksel olarak tehdit ederler.

 • Öğrencilere dik dik bakarlar.

 • Öğrencilerin üzerine yürürler, onları iter-
ler.

 • Öğrencileri gözden çıkarılar.

 • Yanlışları için asla özür dilemezler.

 • Dersi iyice öğrenmemiş öğrencilere al-
dırmadan sonraki derse geçerler.

 • Yargılarlar.

 • Bazı öğrencileri sevmezler, öğrenci ay-
rımı yaparlar.

 • Gözde öğrencilere sahiptirler.

 • Yanlışlıkları ve başarısızlıkları cezalan-
dırırlar.

 • Huysuz davranışlar.

 • Tutarsız tepkiler gösterirler.

 • Öğrencilere karşı kaba davranırlar.

 • Ders süresine uymazlar.

 • İçedönüktürler.

 • Öğrencilere hakaret ederler.

 • Derse hazırlıksız gelirler.

 • Öğrencilere “lütfen” ve “ teşekkür ede-
rim” demezler.

(Cevap B)

14. Başar’a göre sınıf yönetimi modelleri, tepki-
sel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel olarak 
gruplanabilir. Önlemsel Model: Bu model sı-
nıf etkinliklerini bir “kültürel sosyalleşme sü-
reci” olarak ele alır, sınıfta yanlış davranışa 
olanak vermeyen bir sosyal sistem oluştur-
maya çalışır. Bu model, istenmeyen davra-
nış önceden tahmin edilerek önleme yöne-
limlidir.

 (Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

8. Deneme Sınavı

DENEME 8

1. Program değerlendirme eğitim programının 
etkililiği hakkında karar verme süreçlerini içer-
mektedir. Program değerlendirme ile uygu-
lanan programın ne düzeyde hedefleri ger-
çekleştirdiği ve etkili sonuçlar alınıp alınma-
dığı kontrol edilir.

 (Cevap E)

2. Öğretim etkinliklerinde ekonomikliği sağla-
manın en etkili yolu planlamadır. Öğrenme 
yaşantıları da etkili biçimde planlanmalıdır. 
Planlama sürecinde bu yaşantılar ne kadar 
çok birbirini destekler nitelikte olursa hedef 
davranışlara ulaşma zamanı kısalır.

 (Cevap D)

3. Walf ve Shave içeriğin belirlenmesine yöne-
lik iki yöntem önermişlerdir. Bu yöntemler;

 1. Araştırma bulgularından yararlanarak 
içerik belirleme: Özellikle program uzun bir 
süredir uygulanıyorsa konu alanındaki geliş-
meleri takip etmekte yetersiz kalabilir. Konu 
alanında yapılan araştırmalara dayalı olarak 
içeriğin belirlenmesi konu alanındaki geliş-
melerin programda temsil edilmesi açısın-
dan oldukça önemlidir. (ll. grup)

 2. Uzman görüşlerden yararlanarak içerik 
belirleme: Konu alanından derinlemesine bil-
gi sahibi olan uzmanlar yardımıyla içerik be-
lirlenir zaman ve enerji yönünden ekonomi 
sağlar. Buna göre I. grup uzman görüşlerin-
den, II. grupta çağdaş bilimsel çalışmalardan 
yararlanarak içeriği belirlemiştir. Bu bağlam-
da “ikinci grubun içeriğe bilimsel gelişmele-
rin yansıtılması için daha uygun bir yöntem 
kullandığı” söylenebilir.

 (Cevap B)

4. Örtük program özellikle öğrencilerin yaratı-
cılık ve üst düzey becerilerinin geliştirilmesi-
ne katkıda bulunacak biçimde düzenlenme-
lidir. Geleneksel eğitim programları okul dı-
şı etkinliklere yer vermez ve sadece öğretim 
süreci kapsamındaki ilişkileri dikkate alır.

(Cevap B)

5. Sargın eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan eğitim literatürüne sokulan bir kavram-
dır. Okullarda (örgün) ve halk eğitim merkez-
lerinde (yaygın) verilen eğitimin dışında va-
tandaşların kendi kendilerine edindikleri be-
ceriler sargın eğitim adıyla tanımlanmıştır. 
Türk Dil Kurumu ile birlikte belirlenen bu kav-
ram TDK’nın sözlüğünde şu şekilde yerini al-
mıştır. “Bireyin hayat boyu süren bilgi, bece-
ri ve yetkinlik kazanımı, informel eğitim.”

 

  

DAVRANIŞ  

ÖĞRETİM

EĞİTİM 

ÖĞRENME 

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

8. Deneme Sınavı

6. Öğretim süreçlerinde araç-gereç hedeflere 
ulaşmayı kolaylaştırmak ve öğretim sürecin-
deki etkileşimini güçlendirmek için kullanıl-
maktadır. Araç ve gereçlerin temel belirleyi-
cisi hedeflerdir. Hedeflerin daha kolay, hızlı 
ve kalıcı sağlanması amacıyla öğretim araç-
larından faydalanılır. Öğretim programların-
da farklı alan ve düzeylerde birçok hedef 
mevcuttur. Öğretim hedeflerinden alt düzey 
hedeflerin bulunması bir kısıtlama olarak gö-
rülmemelidir. Hedeflerin alanı ve niteliği araç 
gereç seçimi için bir kısıtlama değil ölçüt ni-
teliğindedir

(Cevap D) 

7. Öğretim araç - gereçlerinin yararları ile ilgili 
olarak A, C, D ve E seçeneklerindeki ifade-
ler doğru, B se çeneğindeki ifade yanlıştır. 
Araç - gereçler konuları zorlaştırmamalı ak-
sine içeriği yani konuları basit leştirerek an-
laşılmasını kolaylaştırmalıdır. 

 Araç - gereçler basit, sade ve anlaşılır olma-
lı ve öğrenciye alıştırma ve uygulama imkâ-
nı sağlamalı dır. Öğrencilerin gelişim özellik-
lerine ve öğrenim özelliklerine uygun olmalı 
ve gerçek hayatla tutarlı lık göstermelidir.

(Cevap B)

8. Edgar Dale’nin “yaşantı konisi”ne göre; öğ-
retim aracı ne kadar çok duyuya hitap eder-
se öğrenme o kadar kalıcı olur. Öğrencinin 
kendi kendine edindiği öğrenme yaşantıları 
başkalarının yardımıyla edin diği yaşantılara 
oranla daha kalıcı öğrenmeler sağ lar. Dra-
matizasyonla edinilen yaşantılar, model ve 
numunelerle edinilen yaşantılar ve doğrudan 
doğ ruya edinilen maksatlı yaşantılar bireyin 
kendi ken dine edindiği yaşantılardır ve daha 
kalıcı öğrenme ler sağlar. Bilgisayar, tv gibi 
görsel – işitsel araçlarla edinilen yaşantılar 
ve slayt, harita – grafik gibi gör sel araçlarla 
edinilen yaşantılar öğrenci açısından başka-
larının yardımıyla edinildiği için kalıcı öğren-
meler açısından etkili değildir.

(Cevap A)

9. Okullarda düzenlenen kulüp etkinlikleri, kol 
faaliyet leri öğretim sürecinde eksik kalan du-
yuşsal boyutu tamamlama işlevi görür. Öğ-
rencilerin sosyal ve duyuşsal alan gelişimle-
ri desteklenir.

(Cevap C)

10. Verilen öneri etkinliklerinin Dale’nin yaşantı 
konisine göre somuttan soyuta sıralanması 
drama, gezi, video şeklindedir. Drama ken-
di kendine edinilen yaşantı sağlae ve en so-
mut öğrenme deneyimidir. Video ise sadece 
göze ve kulağa hitap ettiği için en soyut ya-
şantıyı sunar.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

8. Deneme Sınavı

11. Materyal hazırlama ilkeleri:

 • Materyaller dersin hedeflerine göre ol-
malı

 • Bir materyalde görsel özellikler materya-
lin önemli noktalarını vurgulamak ama-
cıyla kullanılmalı

 • Materyaller öğrencinin gelişim ve öğre-
nim özelliklerine uygun olmalı

 • Materyaller öğretmenler kadar öğrenci-
lerin de kullanılabileceği düzeyde olma-
lı

 • Materyaller basit, sade ve anlaşılır olma-
lı

 • Materyaller gerektiğinde kolaylıkla geliş-
tirilebilir ve güncelleştirilebilir olmalıdır.

 • Materyal öğrenciye alıştırma ve uygula-
ma imkânı sağlamalı

 Ancak “Materyaller sadece o derse özel ge-
liştirilmeli” ifadesi yanlıştır. Çünkü materyal-
ler bir derse has olarak değil tekrar tekrar 
kullanılabilir olmalıdır.

(Cevap B)

12. Sınıfta başarısızlık nedenlerinden bazıları:

 • Çocuk ya da gencin fizyolojik ya da psi-
kolojik çeşitli gelişim kusurları,

 • Aile yapısının ekonomik ve sosyal so-
runları,

 • Aile içi geçimsizlik,, düzensizlik ve ileti-
şim sorunları

 • Gelişim sürecini olumsuz yönde etkile-
yebilecek, çeşitli ana – baba tutumları,

 • Öğrenim için gerekli olabilecek temel ge-
reksinimleri karşılayamamak,

 • Orta öğretim programları ile üniversite 
programları arasındaki tutarsızlık,

 • Kalabalık sınıflarda okumak,

 • Yönetici, öğretmen ve öğretim eleman-
larının yetersizliği, programların, öğren-
cilerin ilgi ve yeteneklerine göre düzen-
lenmemiş olması,

 • Programların, öğrencilerin ilgi ve yete-
neklerine göre düzenlenmemiş olması,

 • Öğretimin salt bellek yeterliliğine ya da 
ezbere dayalı olması,

 • Öğretmen tutum ve davranışlarındaki 
yanlışlık, yetersizlik,

 • Çalışma ortam ve olanaklarının yokluğu 
ya da yetersizliği

 • Öğrencinin ilgi görmediği bir alana gir-
mesi ya da yanlış tercih sonucunda kay-
dını yaptırdığı bir programda olması,

 • Yatay hareketliliğin neden olduğu göçler 
soncunda karşılayabilecek uyum sorun-
ları,

 Oysaki “Öğrencilerin benlik yapısının güç-
lenmesi” ifadesi başarısızlığın nedenleri ara-
sında gösterilemez.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

8. Deneme Sınavı

14. Disiplin olumsuz davranışların meydana gel-
mesini önlemek için tutarlı ve kararlı davra-
nışlarda bulunmaktır. Disiplin, sınıf ortamın-
daki faaliyetlerin belirli bir düzen içinde yü-
rütülmesidir.

 Sınıf yönetiminde farklı disiplin modelleri var-
dır:

 • Canter Modeli

 • Glasser Modeli

 • Kounin Modeli

 • Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli

 • Mantıksal Sonuçlar Modeli

 Davranışçı Model: Bu model davranışların 
öğrenilmiş olduğunu ve öğrenmenin çevre-
nin kontrolünde olduğunu, ödül ve pekişti-
reçler ile davranışların tekrarlandığını savu-
nan Skinner’in felsefesi üzerine kurulmuştur. 
Ancak bu modelde öğretmen tekrarlanan is-
tenmeyen davranışın azalması için çaba gös-
termesine gerek yoktur, ifadesi yanlıştır. Çün-
kü söndürmek için görmezden gelmenin ya-
nı sıra yapılması gerekenler vardır. Yani dav-
ranış kendiliğinden sönmeyecektir.

 (Cevap E) 

13. Şekildeki sınıf yerleşim biçimi çember düze-
nidir. Bu düzen ağırlıklı olarak tartışma ve 
gösteri, gösterip yaptırma gibi öğretim etkin-
liklerinde kullanılmaktadır. Öğrencilerin tümü 
yüz yüze gelecek biçimde oturdukları için et-
kileşim düzeyi fazladır.

 (Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

9. Deneme Sınavı

DENEME 9

1. Ders planı sırasıyla; dikkat çekme, güdüle-
me, gözden geçirme, derse geçiş ve özet 
aşamalarından oluşur.

 Bu bilgiye göre soruda istenilen sıralama:

 Aykırı uyarıcıların sunulması – işlenilecek 
konunun günlük yaşamda kullanım alanları-
nın açıklanması – süreç sonunda öğrenciler-
den beklenen davranışların açıklanması (he-
deften haberdar etme) – işlenecek konunun 
sunulması – öğrenciye konuyla ilgili uygula-
ma fırsatları sunma – konuyla ilgili eğitsel 
oyun tasarlama şeklindedir.

 (Cevap E)

2. Bilişsel alan kazanımlarından sentez düze-
yi bireyin edindiği bilgileri özgün bir yapıda 
bütünleştirmesine dayanır. Örnekte verilen 
durumda bir problem için çözüm tasarlama, 
özgünlük ve yaratıcılık gerektirir.

 (Cevap B)

4. • Bilgi kaynaklarının belirlenmesi

 • Bilgi toplama ilkelerinin geliştirilmesi

 • Bilgi analizi ilkelerinin oluşturulması

 gibi faaliyetler ihtiyaç analizi çalışmalarının 
hazırlık evresinde gerçekleştirilir. Hakan 
Bey’in de öğrenci hakkında bilgi toplaması, 
hazırlayacağı programın ihtiyaç analizine ha-
zırlık niteliğindedir.

(Cevap E)

5. Şemalar, kronoloji, sayısal veriler ve hiyerar-
şi gibi soyut bilgileri grafik formunda özetle-
meye yarayan görsel araçlardır. Şirketlerin, 
kurumların, işletmelerin ve derneklerin kuru-
luş ve işleyiş yapısını gösteren şemalara ör-
güt şeması denir. Örgüt şemaları kuruluşla-
rın yapısını, işleyişini, yönetimini ve bunlar 
arasındaki ilişkileri açıklamak için kullanılır.

(Cevap C)

7. Yeni içeriğin sunulmasından önce, içerikten 
daha üst düzeyde soyut, genel ve kapsamlı 
bir yapıda olan grafik, şekil, tablo vb. ön ör-
gütleyicidir. Ön örgütleyiciler yeni içeriğin su-
nulmasından önce verilir. Temel işlevi yeni 
içerikle mevcut bilişsel yapı arasında köprü 
oluşturarak öğrencinin genel bilişsel yapısı-
nın yeniden düzenlenmesine hizmet eder.

 (Cevap A)

3. Program, pilot okul uygulamalarında izlene-
cek sıra şöyledir:

 1. Uygulamanın planlanması (I. madde)

 2. Deneme yapılacak okulların ve sınıfla-
rın seçilmesi (II. madde)

 3. Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçimi

 4. Okul yöneticisi ve öğretmenlere denene-
cek programın tanıtılması (IV. madde) 

 5. Hazırlanan program ve öğretim mater-
yallerinin işe koşulması

 6. Denenen programın ve öğretim mater-
yallerin değerlendirilmesi

 Buna göre, soru metnindeki 3. ve 5. ifadeler 
pilot okul uygulamaları ile ilgili değildir.

(Cevap B)

6. Taba’nın program modeline göre hedeflerin 
belirlenmesinden sonra gelen aşama içerik 
seçimi ve düzenlemesidir. Öykü Öğretmen 
planlamasında hedef belirleme aşamasın-
dan sonra öğrenme yaşantıları aşamasına 
geçmiş, içerik seçimi ve düzenlenmesi aşa-
masını atlamıştır.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

9. Deneme Sınavı

8. Öğretimde materyal kullanımı öğrenenler için 
kavramları somutlaştırır ve anlaşılması zor 
olan kavramları basitleştirir (A şıkkı), Mater-
yal kullanımının bir amacı sınıf içindeki etki-
leşimi zenginleştirmektir. Materyal kullana-
rak, bir kavramla ilgili öğeler arasındaki iliş-
kiler (örneğin, örgüt şemaları ve akış şema-
ları yoluyla) kolayca verebilir. Ayrıca bazı öğ-
rencilerin görsel öğelerle kaçırmaları olası 
bir takım noktaları anlama şansı verebilir (B 
şıkkı). Öğretim materyalleri öğrenen bireyle-
rin dikkatini çeker, dikkatlerini canlı tutar ve 
onları güdüler (D şıkkı), Materyal kullanımıy-
la öğrenme ortamı zenginleştirilmesinin, kav-
ramların somutlaştırılmasının, öğrenenlerle 
içerik arasında etkileşim sağlanmasının do-
ğal sonuçlarından birisi de dersin hedefleri-
ne daha kolay ulaşılmasıdır (C şıkkı). 

(Cevap E)

10. Öğrenme yaşantısını bir koni ile ifade eden 
Dale’ye göre, öğrenmede rol oynayan ne-
denleri şöyle sıralamak mümkündür:

 • Öğrendiklerimizin çoğu göz yoluyla elde 
edilir.

 • Öğrenmeye katılan duyu organının sa-
yısı arttıkça, hem daha iyi öğreniriz ve 
hem de daha geç unuturuz.

 • Öğrenmede izlenecek en iyi yol, somut-
tan soyu ta, basitten karmaşığa giden yol-
dur.

 • Öğrenilenlerin en iyisi kendi kendimize 
öğrendiklerimizdir.

 Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi’ne göre bir öğ-
retime ne kadar çok duyu organı katılırsa öğ-
retim o kadar somut olacaktır. Koni ise :

 • Doğrudan doğruya maksatlı (Yaparak 
yaşayarak) edinilen yaşantılar 

 • Model ve numunelerle (Simülasyon) edi-
nilen yaşantılar 

 • Dramatizasyon ile edinilen yaşantılar

 • Gösteriler edinilen yaşantılar

 • Geziler edinilen yaşantılar 

 • Sergiler yoluyla edinilen yaşantılar

 • TV ile edinilen yaşantılar 

 • Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar

 • Radyo, Plak, Şerit, Resimlerle edinilen 
yaşantılar 

 • Görsel sembollerle edinilen yaşantılar

 • Sözel semboller edinilen yaşantılar

 O halde, “Dersinde bir iskelet modeli kulla-
nırsa” seçeneği diğerlerinden daha somut 
yaşantı sağlamıştır.

 (Cevap D)

9. Kitapların bilimsel içerik açısından incelen-
mesinde kitapta yer alan metinlerde bilimsel 
hataların olmaması, program hedefleri ile tu-
tarlı bilgi ve becerilerin aktarılması önemli-
dir. Ayrıca konuların günlük hayatla bağlan-
tılı olmasına ve öğrenci düzeyine uygunlu-
ğuna bakılmalıdır. Seçeneklerde verilenler-
den E seçeneğindeki içerikten çok görünüm-
le ilgili bir ölçüttür.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

9. Deneme Sınavı

12. Çağdaş eğitim disiplin yerine öz disiplini ön 
plana çıkarır. Öğrenen sorumluluğu üstlenir 
ve sürecin aktif katılımcısı oldukça öz disip-
lin gelişir.

(Cevap A)

13. Bir öğretmenin öğrenme – öğretme sürecini 
etkili bir biçimde yürütebilmesi için şu yeter-
liklere sahip ol ması gerekir:

 • Dersi planlama

 • Davranış yönetimi

 • Zaman yönetimi

 • Ders dışı etkinlikler düzenleme

 • Materyal, araç – gereç hazırlama

 • Öğrenme ortamlarını hazırlama

 • Bireysel farklılıklara göre öğretimi 
çeşitlendire bilme

 “Mesleki gelişme ve araştırmalara katkı 
sağlaya bilme” öğretme – öğrenme sürecine 
değil mesleki gelişim alanına yönelik bir ye-
terliktir.

 (Cevap E)

14. Ayşe Öğretmen öncelikle “sorunun nedeni-
ni ya da kaynağını belirlemeye çalışmalıdır”. 
Öğret menin çözüm üretebilmesi öncelikle 
nasıl bir prob lemle karşı karşıya olduğu bil-
mesine bağlıdır. So runların tanımlanmasın-
da bilimsel araştırma yön teminden yararlan-
mak gerekir. Öncelikle sorunun anlaşılması 
için yeterli ölçüde bilgi toplanmalıdır. İsten-
meyen davranışların bilinmesi, sorunların 
doğru bir yaklaşımla çözülmesinin ön koşu-
ludur.

(Cevap A)

11.  İstenmeyen öğrenci davranışlarının önüne 
geçmek için öğretmen öğrencilerini çok iyi 
tanımalı ve onları sürekli gözlemlemelidir. 
Böylece onlarda meydana gelen değişmele-
ri anında fark edip müdahale edebilir. İsten-
meyen öğrenci davranışlarının önemli ne-
denlerinden biri de öğrencilerin ders esna-
sında sıkılmalarıdır. Etkinlik temelli, öğrenci-
nin ilgi ve ihtiyaçlarını temele alan ve iyi ya-
pılandırılmış derslerde öğrenciler daha az sı-
kılırlar. Öğrencilere çok sık serbest zaman 
bırakmak öğretmen açısından sınıfın kont-
rolünü güçleştirebilecek bir uygulamadır.

 (Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

10. Deneme Sınavı

DENEME 10

3. Program geliştirme sürecine temel oluştura-
cak felsefi düşünce ülkedeki başat felsefey-
le tutarlı olmalıdır. Gelişmiş ülkelerdeki fel-
sefi düşünce sistemlerine uygunluk temele 
alınacak felsefi görüş için bir ölçüt olarak ka-
bul edilemez.

 (Cevap E)

4. Eğitim ortamlarında eğitim teknolojilerinin 
kullanımı eğitim teknolojisi alanının kapsa-
mında yer almaktadır. Bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin eğitime uyarlanması, bu teknoloji-
lerinin eğitim ortamlarında amaca uygun bir 
biçimde kullanılabilmesi yine eğitim teknolo-
jisi alanı ile ilgilidir.

(Cevap B)

1. Öğretim planları öğretim süreçlerinde hedef-
lere ulaşmayı garanti altına alır ve süreci ge-
lişigüzel ilerlemeden kurtarır. Plan yaparken 
eğitimciler öğrenci özellikleri ve ihtiyaçları, 
konu alanının özellikleri ve programın genel 
hedeflerini öncelikli olarak göz önünde bu-
lundurmalıdır 

 (Cevap B)

2. Hedef öğrenme sürecine yönelik değil bu sü-
recin sonunda öğrencide gözlenmek istenen 
ürün (davranış) olarak ifade edilmelidir.

(Cevap C)

6. Öğrenme ile ilgili olarak yapılan araştırmalar 
öğrenmelerin çoğunun görsel betimlemeler 
yoluyla gerçekleştiğini göstermektedir. An-
cak öğrenme etkinliklerinde bir görsel öğe-
nin kullanılması öğrenmelerin gerçekleşece-
ğinin garantisini de vermez. Öğrencilere gör-
sel öğenin doğru bir şekilde anlaşılması ve 
yorumlanmasında rehberlik yapılmalıdır. Bir 
görseldeki unsurlar izleyiciye açık bir şekil-
de sunulmuş ise yani öğeler arasındaki iliş-
kiler açık bir şekilde sunulmuşsa, izleyici bü-
tün enerjisini verilmek istenilen mesaja yö-
nelterek oraya odaklanır, materyalin kendi-
sini anlamaya çalışmakla zamanını harca-
mak zorunda kalmaz. Bu soruda da doğru 
Cevap olan “C” şıkkında materyalin bu özel-
liğine gönderme yapılmaktadır. Diğer seçe-
nekler yanlış olmayabilirler, ancak her ortam-
da mutlaka gerekli olmayabilirler. Örneğin, 
eğer materyal açık ve anlaşılır değilse, ne 
kadar çok animasyonla zenginleştirildiğinin 
önemi olmayacaktır. 

(Cevap C)

5. İhtiyaç analizi çalışmaları eğitim programı 
geliştirme sürecinin ilk basamağıdır. Bu sü-
reçte tespit edilen eğitim ihtiyacı başta he-
defler olmak üzere tüm program ögelerine 
yön verir. Ayrıca programın başarısı ihtiyacı 
karşılama düzeyi ile ilgilidir. İhtiyaç analizi 
çalışmalarında birey, toplum ve konu alanı 
ihtiyacı ortaya konur. Konu alanı ihtiyacının 
ortaya konması kesinlikle programın konu 
merkezli olacağı anlamına gelmez.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

10. Deneme Sınavı

7. Seçenekler incelendiğinde özellikle görsel, 
renk açısından ses video, tv, bilgisayar he-
men hemen aynı özelliklere sahiptir. Ancak 
etkileşim bilgisayarda da olmayan bir özel-
liktir. Çünkü interneti olmayan bilgisayarlar-
da etkileşim yoktur. Bilgisayar denildiğinde 
interneti olmayan araçlar akla gelmelidir. Oy-
sa dokunsal olan araçlar sadece 3 boyutlu 
olan gerçek nesnelerde bulunur. O halde an-
lam çözümle tablosunun doğrusu aşağıdaki 
gibidir:

 

(Cevap E)

8. Öğretim sürecinde hedef öğesinden sonra 
oluşturulacak tüm öğeler için temel ölçüt 
program hedefleridir. Yöntem, teknik, araç, 
gereç, konu vb. tüm öğelerin öncelikli olarak 
program hedeflerine hizmet etmesi, hedef-
leri gerçekleştirmeye yardım etmesi beklen-
mektedir.

(Cevap C)

10. Çağdaş sınıf yönetimi anlayışı öğrenci ihti-
yaçlarını temele almaktadır. Öğrencilerin il-
gi, ihtiyaç, görüş ve önerilerinin öğretim sü-
recinde dikkate alınması olumlu bir sınıf or-
tamı oluşturulmasında önemlidir. Bu kapsam-
da öğrenci öğrenme sorumluluğunu üstlen-
meli, tüm öğretim sürecine aktif olarak katıl-
malıdır. Ders araç gereç ve materyallerin se-
çiminde öğrenci ilgi ve ihtiyaçları muhakkak 
dikkate alınmalıdır ancak birincil ölçüt mu-
hakkak dersin hedefleri olmalıdır. Dersin he-
deflerine uygun olmayan bir araç ne kadar 
ilgi çekici olursa olsun kullanılamaz.

 (Cevap B)

9. Eğitim durumları (öğrenme - öğretme süre-
ci) ögesi ile öğrencilerde istenilen davranış-
ların (hedef / kazanım) gelişebilmesi için ya-
şantılarının etkili bir biçimde düzenlenmesi 
söz konusudur. Öğrencileri programın mer-
kezinde tutabilmek için hedeflerle tutarlı öğ-
retme etkinliklerinin neler olabileceği iyi bir 
şekilde düşünülmeli ve buna uygun öğren-
me etkinliklerine yer verilmelidir.

 Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere eği-
tim durumlarında kullanılacak yöntem ve tek-
niklerin seçiminde belirleyici olan ölçme - de-
ğerlendirme işlemleri değil, hedefleridir.

(Cevap D)



33

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

10. Deneme Sınavı

11. Sınıf yönetimi öğrencilerin hep suskun olma-
sının gerekli olmadığı varsayımına da daya-
nır. Sınıf arı kovanı işleyen bir ortama ben-
zetilir. Her öğrencinin sürece katıldığı, soru-
lar sorup gereğinde itiraz edebildiği, birlikte 
ya da bireysel olarak (uygun şartlarda) çalı-
şabildiği bir ortamdır. Öğretmen farklı uygu-
lamalarla öğrencilerin dikkatini toplayabilme-
lidir. Öğretmenin açıklamaları sınıf yönetimi 
tekniklerini uygulamada yetersiz kaldığını 
göstermektedir. 

 (Cevap D)

13. Olumsuz bir öğrenci davranışı sınıftaki diğer 
öğrencilere yayılmamış ve diğer öğrenciler 
tarafından fark edilmemişse, ilk önce sözel 
olmayan tepkide bulunulması gerekir. Sözel 
olmayan tepki olumsuz davranışın öğretmen 
ve öğrenci arasında kalmasını ve diğer öğ-
rencilerin bundan etkilenmemesini sağlar. 
Göz teması, öğrenciye yakınlaşma, dokun-
ma başlıca sözel olmayan tepkilerdendir. So-
rudaki örnek durumda da öğretmen diğer öğ-
rencilerin durumu fark edip onların da dikka-
tinin dağılmaması için öğrencinin yanına yü-
rüyerek ona dokunması en uygun tepki ola-
caktır. E seçeneğindeki gibi bir ben dili me-
sajı ancak diğer öğrenciler de durumu fark 
ettiğinde, yani olumsuzluk yayıldığında kul-
lanılabilir. 

 (Cevap A)

14. Sınıf içerisinde hızlı ve yavaş öğrenen öğ-
renciler varsa öğretmen öğrencileri kendi hı-
zında ilerlemelerine olanak sağlayacak et-
kinlikler düzenlemelidir. Böylece yavaş olan 
öğrenci kendi hızında öğrenerek, konuyu an-
lamlandırmış olur.

 Hızlı olan öğrencide ise sıkılma olmaz.

 (Cevap D)

12. Davranış değişikliği modeline göre her dav-
ranış öğrenilmiştir ve dorpru davranışlar pe-
kiştirilmelidir.  Bu modelde davranış üç ba-
samakta incelenip değiştirilir. İlk basamakta 
davranışın öncesi, ikinci basamata davranı-
şın kendisi tanımlanır. Üçüncü basamakta 
da davranış için uygun tepki verilir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

11. Deneme Sınavı

DENEME 11

1. Davranışçı program geliştirme yaklaşımı bi-
limsel ilkeleri dikkate alarak hedefleri, içeri-
ği, etkinlikleri ve sonuçları ayrıntılı olarak or-
taya koyan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım man-
tıksal, deneyci, bilimsel ve rasyonel yakla-
şım olarak da adlandırılır. I, II ve V numara-
lı özellikler davranışçı yaklaşıma uygundur. 
III, IV ve VI numaralı özellikler insancıl yak-
laşım için uygundur.

(Cevap A)

3. Konular ve etkinlikler arasında kurulan ilişki-
lendirmeye dayanan yaklaşım korelasyon 
desen (disiplinlerarası) yaklaşımdır. Bu yak-
laşıma göre ne konular ne de yaşantılar bir-
birinden bağımsızdır. Konular birbirleriyle iliş-
kilendirilerek öğretilir.

 (Cevap D)

4. Öğretim etkinliklerini planlarken öğrencilerin 
gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve ilgilerinden 
yola çıkılmalıdır. 

 Öğretim sürecinde öğrenci katılımını etkile-
yen en önemli unsurlardan biri de öğrencile-
rin hazırbulunuşluk düzeyleridir. Her konu 
için gerekli bir öğrenci hazırbulunuşluk dü-
zeyi vardır. Eğer öğrencinin düzeyi yeni ka-
zanımları öğrenmeye uygun değilse bu ka-
zanımları gerçekleştirmek için sağlanan öğ-
renme yaşantılarına etkin biçimde katılama-
yacaktır.

(Cevap B)

5. Gelişigüzel kültürleme bireyin kültürel özel-
likleri rastgele, plansız biçimde kazanması-
dır. İnformal eğitim gelişigüzel kültürlemedir. 
Formal eğitim kasıtlı kültürlemedir.

(Cevap D)

6. “Çoklu ortam uygulamalarında başarısız öğ-
rencilere bireysel çalışma yerine homojen 
grupta çalıştırma olanağı tanımaları” ifadesi 
yanlıştır. Çünkü çoklu ortam uygulamaların-
da başarısız öğrencilere bireysel çalışma ye-
rine heterojen yani farklı düzey ve seviyede-
ki öğrencilerle birlikteki grupta çalıştırma fır-
satı verilmelidir. 

(Cevap D)

2. Psikoloji bilmi özellikle gelişim ve öğrenme 
süreçlerini açıklaması ile programcılara yol 
gösterir. Öğrenme nedir? Öğrenmeyi etkile-
yen faktörler nelerdir? Gibi sorulara Cevap 
veren psikoloji özellikle programın süreç bo-
yutunda işe koşulur. Öğrenme öğretme ya-
şantılarının düzenlenmesinde, öğretim stra-
teji, yöntem ve tekniklerinin seçilmesinde psi-
kolojik temeller kullanılır.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

11. Deneme Sınavı

8. Tahtaya yazılan yazılar ve çizimler düzenli 
olmalıdır. Öğrencilerin dikkatini önemli nok-
talara çekmek için aşırı olmamak kaydıyla 
renkli tebeşir kullanılmalıdır. Tahta tamamen 
dolmadan silinmemeli, eğer tahtada yer var-
sa ders boyunca yazılıp çizilenler tahtada 
kalmalıdır. Yeni bir konuya geçildiğinde tah-
ta temizlenmelidir.  III, IV ve V tahtanın etkin 
kullanımına ilişkin uygun davranışlardır.

(Cevap E)

9. • Öğrenim süresi boyunca öğrenci ve öğ-
retmenin birbirlerinden ara sıra ya da sü-
rekli olarak ayrı oluşu.

 • Öğrenme araç-gereçlerinin planlanma-
sı, hazırlanması, öğrenci destek hizmet-
lerinin sağlanması ve düzenlenmesi.

 • Öğretmen ve öğrenciyi bir araya getir-
mede ve dersin içeriğini sunmada, ileti-
şim araçlarından, bilgisayardan ve ses 
ile görüntü kasetlerinden yararlanma.

 • Teknolojiden uzaktan eğitime özgü ya-
rarlanma.

 • Öğrenme sürecinde ara sıra ya da sü-
rekli ayrı olma nedeniyle insanların ge-
nellikle bireysel olarak eğitilmesi.

 Ancak uzaktan eğitimin daha maliyetli oldu-
ğu seçeneği yanlıştır. Çünkü uzaktan eğitim, 
yüz yüze eğitimden daha ucuzdur.

(Cevap D)

7. Psikolojik danışmanın kullandığı PowerPo-
int sunumu güncelleştirilebilir ve geliştirilebi-
lir bir materyaldir. Sunumda bol görsel kul-
landığı için öğrenci gelişimini dikkate almış-
tır. Kullanılan çizgi film karakterleri öğrenci-
lerin dikkatini dağıtmıştır. 

(Cevap C)

10. Öğretim materyallerini hazırlanmada dikkat 
edilecek hususlar:

 • Öğretim materyali, basit, sade ve anla-
şılabilir olmalıdır.

 • Öğretim materyali, dersin ve konunun 
amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlan-
malıdır.

 • Öğretim materyali, dersin konusunu oluş-
turan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet 
bilgilerle donatılmalıdır.

 • Öğretim materyalinde kullanılacak gör-
sel özellikler materyalin önemli noktala-
rını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, 
aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır.

 • Öğretim materyalinde kullanılan yazılı 
metinler, görsel – işitsel ögeler, öğrenci-
nin pedagojik özelliklerine uygun olmalı 
ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık 
göstermelidir.

 • Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma 
ve uygulama imkanı sağlamalıdır.

 • Öğretim materyal her öğrencinin erişimi-
ne ve kullanımına açık olmalıdır.

 • Materyaller sadece öğretmenin rahatlık-
la kullanabileceği türden değil, öğrenci-
lerin de kullanabileceği düzeyde basit ol-
malıdır.

 • Zaman içinde tekrar kullanılacak mater-
yaller dayanaklı hazırlanmalı, bir defalık 
kullanımlarda zarar görmemelidir.

 • Hazırlanan öğretim materyali; gerektiğin-
de, kolaylıkla geliştirilebilir ve güncelleş-
tirilebilir olmalıdır.

 Ancak “Öğretim materyalleri mümkün oldu-
ğunca hayatın gerçeklerini değil, öğretimin 
gerçeklerini yansıtmalıdır.” İfadesi yanlış olup 
doğrusu “Öğretim materyalleri mümkün ol-
duğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır.” şek-
linde olmalıdır.

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

11. Deneme Sınavı

11. Sınıfta disiplini sağlanmasında önleyici et-
menler ve durum ortaya çıktıktan sonra so-
runa müdahale edici etmenler vardır. 

 Disiplin sorunu çıkmasını engelleyici yöntem-
ler şunlardır:

 • Planlı çalışma

 • Akıcı etkinlik

 • Tutarlılık

 • Öğretmen kontrolü

 • Kurallar belirleme

 Disiplin sorunu çıktıktan sonra tepki yöntem-
leri ise şunlardır:

 • Görmezden gelme

 • Fiziksel yakınlık

 • Göz teması kurma

 • Yeniden yönlendirme

 • Uyarı ifadeleri

 • Öğrencinin yerini değiştirme

 • Azarlama

 • Eleştirme

 • Sessizlik zamanı verme

 • Kısa ara verme

 • Mantıksal sonuçlar çıkarma

 • Öğrenci ile bireysel konuşma

 • Problemi tanımlama ve çözme

 Görmezden Gelme yöntemi; öğrencilerin kü-
çük problemlerinde, ilk kez yaptıkları sorun-
larda, özelliklede sınıfı ilgilendirmeyen so-
runlarda ve özelliklede öğretmenin sınıfta 
dikkatleri çekmek istemediği, unutulmasını 
istediği durumlarda kullanılır. Bu yöntem öğ-
renciyi görmemek değil, görüp de tepki ver-
memektir. Bu şekilde olumsuz davranışı sön-
dürmektir. Seçenekler incelendiğinde sade-
ce “Dikkat çekmeye çalışmak” görmezden 
gelinerek söndürülebilir.

(Cevap C)

13.  A, B, C ve E şıklarında verilen durumlar in-
sancıl yaklaşımın esas olduğu yani öğrene-
nin merkeze alındığı eğitim-öğretim ortam-
ları açısından uygundur. İnsancıl eğitimin il-
keleri olan koşulsuz kabul, saygı, empati, 
saydamlık, bireysel farklılıklar bu şıklarda 
göz önüne alınmaktadır. D seçeneği ise kla-
sik eğitim sistemini yansıtıyor. Eğer çatışma-
ya öğrenci neden oluyorsa bu anlayışa göre 
bu öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak mı ge-
rekecek?

(Cevap D)

14. Öğretmenlerin sınıfta karşılaşabilecekleri za-
man tuzakları:

 • Sınıf dışı ortamlardaki gürültüler

 • Sınıfa geç gelen öğrenciler

 • Ders içerisinde dışarı çıkmak isteyen öğ-
renciler

 • Sınıfta okul idaresi tarafından yapılan 
duyurular

 • Ses sistemi olan okullarda ders içinde 
yapılan anonslar

 İstenmeyen öğrenci davranışları

 • Derslerin bitirilemeyip teneffüsten veya 
diğer dersten zaman alınması

 • Öğretmenlerin dersin giriş, gelişme ve 
sonuç kısmında yaptığı bazı hatalar

 • Ders içinde para toplama, bilet satma, 
yoklama alma vb. işler

 (Cevap A)

12. Örnek durumdaki öğrenci Özlem’in proble-
minin birçok farklı nedeni olabilir. Yaşanan 
soruna karşı izlenmesi gereken yol bu ne-
denlere göre değişecektir. Problemi çözme-
ye girişmeden önce yapılması gereken de 
problemin nedenlerini anlamaktır. Öğretmen 
sorunun nedenlerini ortaya koymadan uygun 
bir strateji belirleyemez.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

12. Deneme Sınavı

DENEME 12

1. Program geliştirme çalışmalarının temel 
ilkeleri;

 • En iyi program uygulanan program üze-
rinde yapılacak ar-ge çalışmalarıyla ge-
liştirilir.

 • Eğitim programı toplumsal yapıya uygun, 
toplumsal sorunlara Cevap verir nitelik-
te olmalıdır.

 • Eğitim programı bireysel ihtiyaçlara Ce-
vap verir nitelikte olmalı

 • Eğitim programı bilimsel bilgiye uygun 
olmalıdır.

 (Cevap B)
5. I. yaklaşım “disiplinlerarası” yaklaşımdır. 

İlköğretim düzeyinde çocuklar varlıkları, 
olayları ve bilgileri bilim dallarına göre 
gruplayarak kavrayamaz, yaşamlarıyla 
bütünlük içinde algılar. Bu yaklaşımda 
program içinde yer alan dil, matematik, 
fen, sosyal bilgiler, resim, müzik, beden 
eğitimi gibi alanlar birbirleriyle ilişkilendi-
rilirse ilköğretim düzeyindeki çocuğun 
öğrenmesi daha etkili olur. 

 II. yaklaşım “sarmal” programlama yakla-
şımıdır. Sarmal programlama yaklaşı-
mında, içeriğin değişik zaman ve yerde 
tekrar edilerek yeniden öğretilmesi amaç-
lanır. Konuların yeri ve zamanı geldikçe 
tekrar öğretilmesinin söz konusu olduğu 
derslerde sarmal programlama yaklaşı-
mından yararlanılır. Her konunun kendi 
içindeki konular arasında da bir ardışık-
lık söz konusudur. Özellikle dil öğretim 
programlarının içeriğini düzenlemede bu 
yaklaşımdan yararlanılır.

 llI. Yaklaşım “piramitsel” programlama yak-
laşımıdır. Bu yaklaşımda içerik kesin ve 
ayrıntılı biçimde belirlenen konular bütü-
nünden oluşur. Programa dâhil olan öğ-
rencinin isteğine göre içerik değişmez 
yani içerik esnek değildir.

(Cevap E)

2. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi eğitimi 
bir reform hareketi olarak görür. Okul toplum-
sal sorunların çözüldüğü, toplumun demok-
ratikleşmesi için en önemli yerdir. Bu kap-
samda eğitim programı sorun temelli olarak 
tasarlanır. Öğrencilere toplumsal değerleri 
benimsetmek, onların topluma uyumunu sağ-
lamak daha çok geleneksel eğitim akımları-
nın amaçlarındandır.

(Cevap C)

3. Eğitim programı düzenlenirken dikkate alı-
nacak en temel öğe hedeftir. İçerik, eğitim 
durumu ve sınama durumu öğelerinin tasar-
lanmasında aranacak ilk ve en temel nitelik 
hedefe uygunluktur. Eğitim durumları öğesi 
düzenlenirken seçilecek öğrenme yaşantıla-
rının hedefleri gerçekleştirmeye uygun olma-
sı ilk olarak aranacak özellik olmalıdır.

 (Cevap B)

4. Hedef ve bu hedefi oluşturan davranış ba-
samakları somut, gözle görülebilen ve öğ-
renci tarafından gerektiğinde sergilenmesi 
beklenen davranış örüntüleridir. Hedefler de 
söz konusu üründür. Her hedef ve bu hede-
fin davranışları bir ürün oluşturmayı amaç-
lar. Kazanım kavramı ise yeni ilköğretim prog-
ramlarıyla birlikte ortaya çıkmış olup hem öğ-
renme sürecini hem de öğrenme ürünlerini 
ifade eder.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

12. Deneme Sınavı

6. Yap-bozlar okulöncesi ve ilkokul dönemi öğ-
renciler için oldukça keyifli materyallerdir. Öğ-
rencilerin psikomotor becerilerini, özellikle 
ince motor, geliştirmede oldukça etkilidir. Ay-
rıca görsel becerilerini, problem çözme güç-
lerini geliştirir ve parça bütün ilişkilerini kav-
ramalarını destekler

(Cevap D)

9. En pratik ve en kolay ulaşılabilir öğretim ma-
teryali olan yazı tahtasının etkili kullanımına 
ilişkin dikkat edilmesi gereken bir takım şart-
lar vardır. Bu şartlar:

 • Tahtaya yazılar okunaklı olmalı ve arka-
daki öğrencilerin görebileceği bir biçim-
de yazılmalıdır.

 • Tahtanın kullanımında belli bir sistema-
tik izlenmeli, yazılar boşluklara gelişi gü-
zel yazılmamalıdır.

 • Tahta kullanırken önemli yerler renkli ka-
lemlerle ya da altı çizilerek vurgulanma-
lıdır.

 • Tahtaya yazılacak yazılar baştan sona 
bir seferde değil, anlatılarak yazılmalı-
dır.

 Ayrıca Meltem Öğretmen’in öğretiminde Da-
le’nin yaşantı konisine göre hareketli resim-
ler basamağına bile ulaşamamıştır, ifadesi 
de doğrudur.

 Ancak Meltem Öğretmen’in önce anlatıp son-
ra tahtaya yazması yanlıştır. Bu şekilde öğ-
renciler önce dinler ve anlar sonra defterle-
rine yazarak derste önemli bir noktayı kaçır-
mamaktadırlar, ifadesi de ayrıca gereksiz ve 
yanlıştır.

 (Cevap D)

8. Araç ve materyalin tekrar tekrar kullanılabil-
mesi ekonomiklik özelliği ile ilgilidir. Aynı içe-
riği her sınıfta sürekli tahtaya yazmak/çizmek 
için harcanacak zaman yerine, önceden ha-
zırlanmış bir materyal kolaylıkla kullanılabi-
lir. BU durumda yalnızca materyal hazırla-
mada zaman harcanmış olur. Araç ve mater-
yaller zamandan, emekten ve paradan ta-
sarruf sağlayarak ekonomikliği gerçekleşti-
rir. 

(Cevap D)

10. Öğretim materyali tasarımındaki biçimsel ta-
sarım ilkelerinden biri, görsel ve sözel öğe-
lere öğrencilerin geçmiş bilgileriyle ilişki ku-
rabilecekleri, bildikleri ve tanıdıkları bir şekil 
vermektir. Şekiller, anlamlı bir bütün oluştur-
mak için bir araya getirilebilir. Böylece, öğ-
rencilerin daha az çabayla materyale dikkat-
leri çekilebilir. Bu şekilde öğrencilerin bildik-
lerinden yola çıkılarak dikkat sağlanmış olur.

(Cevap C)

7. Betimsel yaklaşım, bir özelliğin varlığında 
sağlanacak kâr ile yokluğunda karşılanacak 
zararın karşılaştırılması ile ihtiyaç belirlen-
mesine dayanır. Mevcut bir durum tasvir edi-
lerek iki olasılığın varsayımından hareket edi-
lir. Parçada mevcut bir yaşantı değerlendiri-
lerek ihtiyaç ortaya çıkarılmıştır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

12. Deneme Sınavı

11. Tepkisel model istenmeyen davranışlar üze-
rine odaklanmıştır. Sınıf yönetiminde klasik 
model olarak görülebilir. Bu modelin işleyişi 
istenmeyen sonuç-tepki şeklindedir. Bu mo-
delde öğretmen istenmeyen davranışları de-
ğiştirme üzerine odaklanır. Düzen sağlayıcı 
ödül-ceza türü etkinlikleri içerir

(Cevap B)

12. Soruda belirtilen durum yani öğrencilerin sı-
nıftan hızla çıkmaları ya da sınıfa yavaşça 
girmeleri motivasyon ile ilgilidir. Öğrencilerin 
öğrenme ve okula karşı ilgileri ve güdülen-
mişlikleri bu sorunun temel nedenidir. Gele-
neksel eğitim anlayışında öğrenci ilgi ve ih-
tiyaçlarının dikkate alınmadığı öğretim sü-
reçlerinde motivasyon eksikliğine sıklıkla 
rastlanır. Bu sorun için yapılması gereken 
öğrencilerin ilgilerini anlamaktır.

(Cevap A)

13. Etkili kurallar oluşturmada dikkate alınacak 
genel stratejiler şunlardır:

 • Bilişsel yaklaşımın kurallara bakış açısı-
nı öğrenin bu kuralların anlamasıyla ilgi-
lidir.

 • Kurallar için anlamlı nedenler belirtin

 • Öğrencilerin katkıda bulunmalarını sağ-
layın

 • Sınıf ve okul kurallarında istikrarlı olun

 • Kuralları olumlu cümleler olarak belirtin

 • Genel olarak kurallar yapılmaması gere-
kenler yerine öğrencilerin göstermesi is-
tenen davranışlarının açık ifadeleri ola-
rak belirtilmelidir.

 • Kurallar listesini kısa tutun

 • Sınıf içinde öğrenci bir kurala uyduğu za-
man onun bu davranışını pekiştirmek ve 
gelecekte tekrarını sağlamak için övün

 • Okul ve sınıf içinde kurallara uyma ko-
nusunda örnek olun.

 Oysa “Kurallarla, durumu veya sorunu en in-
ce ayrıntısına kadar betimleyin” ifadesi yan-
lıştır. Çünkü sınıf kuralları ayrıntılı olarak be-
lirlendiğinde öğrencinin bu kurallara tam an-
lamıyla uyması çok zor olacak, hatta kural-
lara uyamayıp bu kuralları ihlal etmesi de 
olasıdır. 

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

12. Deneme Sınavı

14. Ceza verilirken dikkat edilmesi gereken hu-
suslar şunlardır:

 1. Ceza mümkün olduğunca az kullanılma-
lıdır.

 2. Öğrenci uygulanmaması mümkün olma-
yan şeylerle tehdit edilmemelidir.

 3. Öğrenciye karşı kızgınlık duyarken ce-
za verilmemelidir.

 4. Öğrenci için olumsuz ancak öğretim için 
gerekli olan davranışlar ceza olarak ve-
rilmemelidir.

 5. Ceza yapılan davranışa uygun olmalıdır.

 6. Ceza geciktirilmemelidir.

 7. Ceza verilen kişi ya da olay hakkında 
şüphe bulunmamalıdır.

 8. Ceza öğrencinin kişiliğine yönelik olma-
malıdır.

 9. Ceza verilirken çifte standart uygulan-
mamalıdır.

 10. Cezaya karar verilmişse geri dönülme-
melidir

 (Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

13. Deneme Sınavı

DENEME 13

1. Beyza Öğretmen’in öğrencilerden istediği su-
numla ulaşmayı istediği hedefin alanı biliş-
sel alan, hedef düzeyi ise analizdir. Bilişsel 
alan zihinsel öğrenmelerin çoğunlukta oldu-
ğu alanlardır. Analiz düzeyi ise, bir bilgi bü-
tününü oluşturan öğelere, öğeler arasındaki 
ilişkilere ve bütünü oluşturan örgütleme ilke-
lerine ayrıştırmayı ifade eder. Buna göre öğ-
rencilerin söz konusu politik adayın seçilme-
sinde kamuoyu etkilerini araştırmaları ve bu 
etkileri eleştirip sunum hazırlamaları öğeleri 
ve öğeler arasındaki ilişkileri tespit etmekle 
ilgili olduğu için analiz düzeyinde bir hedef-
tir. 

(Cevap E)

3. Program karar ve koordinasyon grubu prog-
ram geliştirme sürecinin yasal lideridir. Sü-
recin yürütülmesinde ekipler arası koordinas-
yonu sağlar. Ayrıca hazırlanan programa yö-
nelik kararlar almak da bu grubun görevidir. 
Ülkenin eğitim felsefesinin geliştirilecek eği-
tim programlarına yansıtılmasını sağlamak 
karar ve koordinasyon grubunun temel gö-
rev ve sorumluluklarının başında yer almak-
tadır.

 Program Karar ve Koordinasyon Grubu’nun 
Görev ve Sorumlulukları şunlardır.

 • Hangi alanlarda program geliştirme ça-
lışmalarının yapılacağına karar vermek.

 • Ülkenin başat felsefesinin programlara 
yansıtılmasını sağlamak.

 • Hazırlanan programları kabul ya da de-
ğiştirmede karar organı olarak görev yap-
mak.

 • Tüm program geliştirme çalışmalarından 
koordinasyonu sağlamak.

Karar ve koordinasyon grubunun oluştu-
rulması ve grubun koordinasyonunun sağ-
lanması, her düzeyde eğitim programla-
rının hazırlanması ve geliştirilmesi çalış-
maları Milli Eğitim Bakanlığı sorumlulu-
ğundadır.

(Cevap D) 

2. Korelasyon, Korelasyonel ya da Disiplinlera-
rası olarak da isimlendirilen yaklaşıma göre 
dersler ve konular birbirleri ile ilişkilendirile-
rek sunulmalıdır. Disiplinler birbirlerinden ba-
ğımsız, kopuk olarak ele alınmaz. Disiplinle-
rarası ilişkilendirmeler anlamlandırmayı ve 
transferi kolaylaştıracaktır.

(Cevap D)

4. Tyler’a göre bir eğitim programının üç temel 
öğesi bulunmaktadır. Bunlar; hedef, öğren-
me yaşantıları ve değerlendirmedir. Tyler’ın 
program modelinin çatısını da bu üç temel 
öğe oluşturmaktadır. I numaralı bölüme he-
def belirleme gelmelidir. Tyler bu süreci ay-
rıntılandırmış hedefin kaynaklarına ve süz-
geçlerine de yer vermiştir. III. basamakta ise 
bir önceki basamakta seçilen öğrenme ya-
şantılarının düzenlenmesi yer almalıdır.

(Cevap B) 
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

13. Deneme Sınavı

5. Program geliştirme sürecinde değerlendir-
me deneme uygulaması sonuçlarına göre 
gerçekleştirilir. Taslak niteliğindeki bir prog-
ramı denemeden etkililiği hakkında karar ver-
mek mümkün değildir. Bu yüzden verilen iş-
lemlerden III ve IV yer değiştirmelidir.

(Cevap B)

6. Bilgisayarları okullarda kullanma yolları:

 • Ders yazılımları kullanılarak ders konu-
ları öğretilmesinde,

 • Öğretimsel yazılımlar kullanılarak prob-
lem çözme yeteneklerinin geliştirilmesin-
de,

 • Bilimsel çalışmalar için yazılımlar hazır-
lanmasında,

 • Ödev raporlarının hazırlanmasında kul-
lanılır.

 • Ders planlarının hazırlanmasında,

 • Uygulama programlarının kullanmasın-
da

 • Bilgisayar okuryazarlığının öğretilmesin-
de

 • Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin ya-
pılmasında

 • Rehberlik etkinliklerinde

 • Okul işlerinin kayıt altına alınması ve ve-
rilerinin saklanmasında

 • Öğrenci ve okul personeli hakkında bil-
gi toplanmasında

 • Eğitimle ilgili diğer sayısal verilerin top-
lanması ve aklanmasında kullanılır.

 (Cevap E)

8. Bir materyalin seçimi ve kullanımı konusun-
da karar vermeden önce aşağıdaki sorula-
rın yanıtlanması gerekir:

 • Seçilen materyal öğretim programıyla 
uyumlu mu?

 • Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve 
güncel mi?

 • Materyalde açık ve anlaşılır bir dil kulla-
nılmış mı?

 • Materyalin etkili olduğunu kanıtlayacak 
veriler var mı?

 • Materyalin kullanımına ilişkin gerekli kul-
lanıma kılavuzları ve diğer metinler mev-
cut mu?

 • Materyal, teknik özellikleri açısından ye-
terli mi?

 • Materyal öğrenciyi güdüleyici ve bilgiyi 
sürekli tutacak özelliklere sahip mi?

 • Materyal, önyargılardan arındırılmış bir 
yapıda mı?

 • Materyal kullanımına ilişkin gerekli kul-
lanma kılavuzları ve diğer metinler mev-
cut mu? 

 (Cevap E)

7. Alıştırma kitabı gibi basılı ve yazılı öğretim 
materyalleri uzaktan eğitim süreçlerine di-
ğerlerine göre daha az uygundur. Alıştırma 
kitabı yerine alıştırma ve tekrar için kullanı-
labilecek eğitim yazılımları uzaktan eğitim 
süreçlerinde daha etkin olarak kullanılabilir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

13. Deneme Sınavı

9. Seçeneklerde verilen görsel araçlar göz önü-
ne alındığında diğerlerine oranla daha sade 
ve kolay kullanılabilecek görsel aracın tepe-
göz olduğu söylenebilir. Tepegöz; yansıtma 
düzeni ile çalışan görsel etkide bir eğitim ara-
cıdır. Taşınması ve çalıştırılması kolay olan 
bu cihazın saydamları bilgisayar veya foto-
kopi ortamında gerek öğrenciler gerekse öğ-
retmenler tarafından renkli olarak hazırlana-
bileceği gibi boş bir saydam sanki tahtaya 
yazı yazar gibi de kullanılabilir. Ancak gürül-
tülü olması, ısınma sorunu, lamba ömrünün 
kısa olması ve yansıtıldığında perdenin kö-
şesindeki renklenmeler olumsuzluklarıdır. 
Tüm bunlara rağmen tepegöz seçeneklerde 
sayılan diğer görsel araçlardan daha sade-
dir.

 (Cevap C)

11. Verilen örnek durumda matematik öğretme-
ni dersini anlatırken öğrenciler kendi arala-
rında konuşarak dersin işlenişini bozmuştur. 
Necmettin Öğretmenin bir anda susup bek-
lemesi öğrenciler için sözsüz bir uyarıcıdır. 
Öğrenciler bu uyarıcıdan sonra olumsuz dav-
ranışlarını terk etmişlerdir.

(Cevap D)

10. Bilgi Okuryazarlığı: Bilgisayar ile yapılan iş-
lerin “anlayarak” yapılması ve bilginin “yo-
rumlanması” evrenini içerir.

 Bilgisayar Okuryazarlığı: Bilgisayarın artık 
klasikleşmiş bir takım işler için kullanabilme-
si ve bilgisayar teknolojilisi kullanan diğer sis-
temleri kullanmayı kolayca kavrayabilmesi-
dir.

 Bilgisayar Farkındalığı: Bilgisayar tarihi, bil-
gisayarın nasıl çalıştığını ve bilgisayarların 
neler yapılabileceğini bilmek demektir.

 (Cevap D)

12. Grup dinamiği modeline göre öğretmenlerin 
istenmeyen davranışları yönetmeleri için ve-
rilebilecek öneriler:

 • Öğrenciden olumsuz davranışı terk et-
mesini isteyiniz.

 • Öğrenci istenilen davranışı yapıncaya 
kadar onunla göz kontağınızı sürdürün.

 • Kuralları ve prosedürleri tekrarlayın ve-
ya hatırlatın.

 • Öğrenciye doğru davranışın ne olduğu-
nu sorun.  Öğrencinin doğru davranışın 
ne olduğunu bildiğinden ya da anladığın-
dan emin olsun.

 • Kuralların ihmal edilmesinin sonuçlarını 
ve cezasını kabul ettirin. Öğrenci doğru 
kuralın ne olduğunu anlamsına rağmen 
dikkate almıyorsa hafif bir ceza uygula-
yın.

 • Konuyu (yapılan işi) değiştirin. Öğrenci-
lerin çok uzun ve tekrar eden sıkıcı ve-
ya amaçsız anlatımlarla uğraştıkları za-
man istenmeyen davranışların ortaya çı-
kacağını unutmayınız.

 (Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

13. Deneme Sınavı

13. • Dersinize “Arkanıza yaslanın, beni din-
leyin vb..” komutlarıyla başlamayın

 • Ufak disiplin sorunlarını şakaya dönüş-
türün

 • Sınıftaki sorunları çok büyümedikçe baş-
kalarıyla paylaşmayınız.

 • Derhal önlem alınması gereken durum-
larda veya ders yapmanızı engelleyen 
durumlarda idareye bildiriniz.

 • Öğrencilerinizi, diğer öğrencilerin önün-
de uyarmayınız.

 • Sıra dayağı gibi bir ya da birkaç kişi ne-
deniyle tüm sınıfa ceza vermeyiniz.

 • Öğrencilerin disiplin kurallarına uyma-
malarında bir sebepte öğretmen tutum-
larıdır, aklınızdan çıkarmayınız.

 • Öğrencilerinizde öz disiplin gibi otokont-
rol sistemlerinin geliştirmeye çalışınız.

 • Öğrencilerinizden, söylediğiniz her şeyi 
sorgusuz sualsiz kabul etmeleriniz bek-
lemeyiniz.

 • Derse zamanında girip, planlı öğretim 
gerçekleştiriniz.

 • Sabırlı olun.

 • Bireysel farklılıklar olabileceğini hiç unut-
mayınız.

 • Disiplin için illa sertlik gerekmez.

 • Disiplin sorunlarına mâni olmak onları 
düzeltmekten daha kolaydır.

 • Öğrencilerinizi dinleyiniz.

 Oysa “Öğrencilerin birbirinden farklı olmadı-
ğını, hiç birinin farklı düşünmediğini unutma.” 
İfadesi yanlıştır. Öğrenciler arasında birey-
sel farklılıklar olabileceğini hiç unutmamalı-
yız. 

(Cevap C)

14. Ders öncesinde yapılacak bazı hazırlıklar 
hem öğretmene hem de öğrenciye zaman 
kazandıracaktır.

 • Derse planlı gir
 • Ders planınızı sürekli güncelleştirin
 • Ders zamanın ağırlıklı kısmını akademik 

öğrenme zamanı olarak planlayın
 • Sınıf kurallarını öğrencilerle belirle
 • Sınıf kurallarını uyulup uyulmadığını ta-

kip et
 • Olumlu sınıf iklimi oluşturulmasını sağla
 • Uygun yöntem ve teknik kullan
 • Ara ara yeni yöntemler dene
 • Öğrencileri tanı
 • Duyuruları, seçimleri vb. işleri dersin so-

nunda yap
 • Deney gibi yaparak yaşayarak öğrenme-

ler için öğrencilere fırsat ver
 • Zaman tuzaklarını belirle ve dikkat et
 • Dersi olumlu mesajla bitir
 • Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini 

sağla
 • Derse zamanında gir
 • Derste dikkati toplamak için etkileyici bir 

giriş yap
 • Yoklamayı isim isim yapmak yerine baş-

ka bir yol bul
 • Sınıf defterini dersin başında değil de ar-

larda veya dersin sonunda doldur
 • Tahtaya yazılması gereken bazı yazıla-

rı dersin öncesinde tahtaya yaz
 • Ders için gereken malzemeleri, araç ve 

gereçleri önceden hazırla
 • Öğrencilere öz denetim alışkanlığı ka-

zandır
 • Ders içinde görev dağılımı yapın ve ba-

zı rutin işler belirleyin
 Fakat “Derste öğrencilere söz hakkı verip za-

manı israf etme” ifadesi yanlıştır. Çünkü öğ-
retmenlerin öğrencilere söz hakkı vermesi 
öğretim açısından gereklidir. 

(Cevap A)



1. Deneme Sınavı 45

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

14. Deneme Sınavı

DENEME 14

1. Yaşantı merkezli program tasarımına göre 
öğrenci özellikleri ve ihtiyaçları en iyi eğitim 
ortamında belirlenir. Öğrenci, eğitim ortamı-
na gelmeden ilgi ve ihtiyaçlarını tespit etmek 
mümkün değildir. İşte bu düşünceleri teme-
le alan yaşantı merkezli tasarım önceden bir 
program hazırlanamayacağını savunur. Bu 
yaklaşıma göre öğretmen süreç içerisinde 
öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve özelliklerini tespit 
ederek uygun olanı vermelidir.

(Cevap C) 

3. Eğitim programı geliştirme hedef, içerik, eği-
tim durumu ve sınama durumu arasındaki 
dinamik ilişkiler bütünüdür. Sürecin dinamik 
olması öğeler arasındaki ilişkinin yapısından 
kaynaklanmaktadır. Öğelerden herhangi bi-
rinde yapılacak değişiklik tüm öğeleri ve bü-
tünü etkiler. Bu dinamik yapı program geliş-
tirme çalışmalarının tasarımında da gözlen-
mektedir.

 Program tasarımı bir eğitim programını oluş-
turan temel öğelerden oluşmaktadır. Öğeler 
arasındaki ilişkiler açısından farklılıkları or-
taya koymakla farklı tasarımlar ortaya çık-
maktadır.

 

 
Program tasarımı eğitim programının öğelerinin ve 
bu öğeler arasındaki ilişkilerin ortaya konmasıdır. 

HEDEF 
NEDEN? 

SINAMA  
DURUMU 

NE KADAR? 

EĞİTİM 
DURUMU 
NASIL? 

İÇERİK 
NE? 

(Cevap C) 

2. Soruda verilen öncüllerden ifadelerin hangi 
içerik düzenleme yaklaşımlarına ait oldukla-
rını belirleyelim:

 I. ifade – Konu alanı tasarımı (Sabit Bey)

 II. ifade – Romantik tasarım (Meral Hanım)

 III. ifade – Geniş alan tasarımı (Rafet Bey)

(Cevap E)

4. Eğitim durumlarının hedef ögesi temel öge-
dir. Hedef diğer tüm ögelerin temelini oluş-
turur. Tüm ögelerin en temel belirleyicisidir.

(Cevap A)

5. Feyyaz Öğretmen’in sınıf içerisindeki yüz yü-
ze öğrenme etkinlikleri ile çevrimiçi ya da in-
ternet –tabanlı öğrenme etkinliklerinin birleş-
tirilmesi sonucu gerçekleştirildiği öğretim mo-
deli harmanlanmış öğretim modelidir. Bu mo-
del hem yüz yüze hem de sanal olarak ya-
pılmaktadır. Ancak bu model derste internet-
ten bir şeyler açıp göstermek anlamında de-
ğildir. Bu durum sınıfta tepegöz kullanımın-
dan çok da farklı değildir. Harmanlanmış öğ-
retim modeli yüz yüze öğretimle internet ta-
banlı öğretim modellerin güçlü yanlarının bir-
leştirilmedir.

 (Cevap C)

6. Betimsel yaklaşımda belirli olgu ya da eğitim 
yaşantılarından ortaya çıkan durumla ilgile-
nilir. Betimsel yaklaşımda bir nesnenin yok-
luğu, eksikliği ile ortaya çıkan zararla o nes-
nenin varlığının ortaya koyacağı, sağlayaca-
ğı yarardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Arda 
babasına sözlerinde bilgisayarın olmaması-
nın ortaya çıkaracağı eksiklik ile bilgisayarı-
nın olmamasının sağlayacağı yarar üzerine 
eğilmiştir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

14. Deneme Sınavı

7. Eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kulla-
nımına yönelik beklentiler teknolojinin gelişi-
mine paralel olarak artmaktadır. Bilgisayar, 
internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi sa-
yesinde eğitim ortamlarında iletişim ve etki-
leşimi arttıran birçok yeni uygulama ortaya 
çıkmıştır. Özellikle, ilerleyen teknoloji ile or-
taya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin 
eğitimde kullanım alanları  yaygınlaşmakta 
ve bu teknolojilerin kullanımı kolaylaşmakta-
dır. Özellikle simülasyon uygulamalarında et-
kili biçimde kullanılabilir. Bu yolla zor ve teh-
likeli deneyler ve uygulamalar rahatlıkla ya-
pılabilir. Kavram öğretimi, alıştırma ve tekrar 
için ise pahalı ve zahmetli bir yoldur. 

(Cevap A)

9. Öğretim Materyali Hazırlanma İlkeleri şun-
lardır:

 • Anlamlılık

 • Bilinenden başlama

 • Çok örnek

 • Görelik

 • Seçicilik

 • Tamamlama

 • Fonun Anlamlılığı

 • Kapalılık

 • Birleştiricilik

 • Değişmezlik

 • Derinlik

 • Yenilik

 • Basitlik

 • Hedef Davranış ilkesi

 • Öğrenciye Uygunluk

 Görelik İlkesi:  Nesnelerin özellikleri birbirle-
rine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes 
başka şekilde algılamamalı, birbirinden ayırt 
edebilmelidir.

 (Cevap C)

10. Öğretimde yaygın olarak kullanılan mater-
yallerden gerçek nesneler ve modeller için 
birtakım ilkeler vardır. Ancak “Modelleri elde 
etmenin tek yolu piyasadan hazır olarak al-
maktır.’’ ifadesi yanlıştır.  Çünkü modeller sa-
dece piyasadan hazır olarak alınmaz. Çün-
kü modelleri öğretmenler veya öğrenciler ta-
rafından da oluşturulabilir.

 (Cevap D)

8. Öğretim hizmetlerinin niteliği, Bloom’un Tam 
öğrenme modelinin bir değişkenidir. Bu mo-
dele göre öğrencilerdeki öğrenme farklılıkla-
rının nedeni, doğuştan getirilen özellikler ol-
maktan çok, okuldaki öğretme – öğrenme 
özellikleri ve diğer çevresel faktörlerdir. Öğ-
retim hizmetinin niteliğini; ipucu, pekiştireç, 
öğrenci katılımı, dönüt – düzeltme gibi dört 
öge belirlemektedir. Bir sınıfta kullanılacak 
olan öğretim yöntem ve tekniklerinin çeşit-
lenmesi, öğrencinin eğitim ortamıyla etkile-
şimini sağlayacak ve başarı duygusunu tat-
tıracaktır. Kısaca, öğretme – öğrenme orta-
mında düzenlenen dış koşulların öğrencinin 
iç koşullarına uygun olması durumunda, ka-
tılım en yüksek düzeyde gerçekleşecektir.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

14. Deneme Sınavı

13. Öğretmenler okulun fiziksel yapısını düzen-
lemekle sorumlu değildir. Bu sorumluluk dev-
letin sorumluluğudur. Ancak öğretmen okul-
da görülen fiziki eksiklikleri gerekli yerlere 
bildirmekle yükümlüdür. Fakat öğretmenler 
okulun değil de sınıfın fiziki düzenini sağla-
makla sorumludur.

(Cevap E)

11. Sınıfta birçok olumsuz davranış meydana 
gelebilir. Ancak bunların tümü müdahaleyi 
gerektirecek önem ve öncelikte değildir. Eğer 
olumsuz davranış o an için hemen olup biti-
yorsa ve süreklilik göstermiyorsa sınıf akışı-
nı bozmamak için görmezden gelmek en doğ-
ru yaklaşımdır.

(Cevap A)

12. Öğretmen; yapması istenen davranışı, öğ-
renci yapmadığı ya da yamadığında, öğreti-
ci o davranışı onun için yapar ya da nasıl ya-
pacağını gösterir. Öğrenci o an için istenile-
ni yapar, ama sonra yapamazsa, bu tür öğ-
retmen geribildirimleri “Yardım Tuzağı” ola-
rak adlandırılır.

(Cevap E)

14. Bir sınıf yönetimi disiplin modeli olan Grup 
Dinamiği Modelinde öğretmenlerin disiplin 
hakkındaki endişesinin temel nedeni sınıfta-
ki gruptur. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın ama-
cı sınıftaki grubun başarısını artırmaktır.  
Grup dinamiği modeli, öğretmenin sınıftaki 
etkisi ve yetkisiyle ve öğretmenlerin sınıfta 
etkili bir çalışma ortamını nasıl oluşturacağı 
ile ilgilidir.  Model aynı zamanda, grup ile grup 
üyelerinin her biri arasındaki ilişkilerin olum-
suz davranışları nasıl etkilediğine odaklanır. 
Oysaki “Öğrencilerinize ceza vereceğiniz za-
man diğer öğrencilerin yanında verin. Çün-
kü bu durumda onlarda olumlu etkilenecek-
tir.” İfadesi yanlıştır. Çünkü grup dinamiği 
modelinde bir öğrenci hiçbir zaman hatalı 
davranışlarından dolayı sınıfta açıkça ceza-
landırılamamalı veya hatası yüzüne vurul-
mamalıdır. Bu modele göre öğretmenin sı-
nıfta hatalı bir davranışta bulunan öğrenciye 
sert davrandığında, öğrencinin korkabilece-
ğini ve bu durumun sınıftaki diğer öğrencile-
ri de (Grubu da) etkileyebileceğini belirtir. Bu 
nedenlerle öğrencilerin öğrenme istekleri 
azalabilir. Bu model diğer öğrencilerin du-
rumdan etkilenmesini yani grubun etkilen-
mesini “Dalgalı Etki” olarak ifade etmektedir.

(Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

DENEME 15

1. B seçeneği haricindekiler pragmatist felse-
feyi temele almaktadır. Metafizik konularıyla 
uğraşmayan pragmatizm problem çözme, 
deneyim ve bilimsel araştırma yöntemini ön 
plana çıkarmaktadır. B seçeneğinde belirti-
len iç gözlem yöntemi ve sezgisel düşünme 
idealist epistemolojinin mutlak bilgiye ulaş-
mak için kullanılması gerektiğini vurguladığı 
yöntemlerdir.

(Cevap B)

3. Soru metninde özellikleri verilen eğitim fel-
sefesi “esasicilik”tir. Esasiciliğe göre eğiti-
min amacı, yeni kuşaklara ortak bilgileri ve 
kültürel değerleri aktarma olmalıdır. Okulda 
zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yön-
temleri (soyut düşünme, ezberleme vs.) kul-
lanılmalıdır.

(Cevap E)

2. Eğitim programlarının il, ilçe ve okul düze-
yinde öğretmenler tarafından tasarlanması 
bölgenin yapısının daha iyi tanınmasından 
dolayı daha işlevsel olabilir. Öğretmenler doğ-
rudan uygulamaya dönük olarak programı 
tasarlamaları program uygulamasını kolay-
laştıracak ve ihmal edilen boyutu azaltacak-
tır. Öğretmenler kendilerinin geliştirdikleri 
programı içselleştirmesi daha kolay olacak-
tır. Ancak öğretmenlerin program geliştirme-
nin kuramsal temellere yeterince hâkim ol-
mamaları teorik hatalara neden olabilir.

(Cevap C)

4. İhtiyaç analizi program geliştirme çalışmala-
rının başlangıç noktasıdır. Bu süreçte birey, 
toplum ve konu alanı ihtiyacı değerlendirilir. 
İhtiyaç analizi aşamaları;

 1. Planlama,

 2. Bilgi toplama,

 3. Toplanan bilgilerin analizi,

 4. Sonuç ve raporlaştırmadır.

 Bilgi toplama aşamasında ne kadar çok ihti-
yaç belirleme tekniği kullanılırsa ihtiyaca yö-
nelik çok boyutlu ve zengin veriler elde edil-
miş olur.

(Cevap D)

5. Soruda belirtilen değerlendirme Düzey Be-
lirleyici (Summative) değerlendirmedir. Dü-
zey Belirleyici değerlendirmeler program so-
nunda öğrencilerin kazanılmış davranış, özel-
lik ve becerilerini ölçmeye yarayan değerlen-
dirme türüdür. Bu değerlendirme ile eğitim 
programının öğrencilere istenen davranışla-
rı kazandırma açısından programın yeterli 
olup olmadığı hakkında bir yargıya varılma-
sı olası görülmektedir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

6. Yaşantı Konisi (Edgar DALE) kalıcılık sağ-
lamada en iyi den en etkisize göre düzen-
lendiğinde;

 1. Doğrudan doğruya maksatlı edinilen ya-
şantılar

 2. Model ve numunelerle (Simülasyon) edi-
nilen yaşantılar

 3. Dramatizasyon ile edinilen yaşantılar

 4. Gösteriler edinilen yaşantılar

 5. Geziler edinilen yaşantılar

 6. Sergiler yoluyla edinilen yaşantılar

 7. TV ile edinilen yaşantılar

 8. Hareketli resimler ile edinilen yaşantılar

 9. Radyo, Plak, Şerit, Resimlerle

 10. Görsel Sembollerle

 11. Sözel Semboller

 Seçenekler incelendiğinde kalıcılık sıralama-
sı en azdan en fazlaya göre sıralandığında;

 B < A < C < D < E şeklinde olacağı söylene-
bilir.

(Cevap E)

7. Sistem yaklaşımına göre program geliştirme:

Aşamalar İşlemler

1) Problemin tanımı a) Amacın belirlenmesi

b) Komisyonun oluşturulması

2) Gelişme c) Hedeflerin davranışlara dönüştürülmesi

d) Uygun ders planlarının yazılması

e) Öğretim materyalleri geliştirme

f) Öğrenme ortamını desenleme

3) Değerlendirme g) Sonuçları değerlendirme

h) Sürekli dönüt sağlama

(Cevap B)



50

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr
w

w
w.

ko
zm

ik
od

a.
co

m
.tr

w
w

w.
ko

zm
ik

od
a.

co
m

.tr

ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

9. Bilgi verme ve öğretim amaçlı görselleri ta-
sarlarken, görsel materyalin; mesajın kayna-
ğı (öğretmen) ile alıcı (öğrenen birey) ara-
sındaki iletişimi geliştirme açısından temel 
olarak 4 ana amaca hizmet etmesi beklenir, 
istenir.

 Bu amaçlar;

 – Okunaklılığı garantilemek,

 – Verilmek istenen mesajı yorumlamaya 
harcanan emeğin miktarını azaltmak,

 – İzleyenlerin etkin katılımını sağlamak,

 – İçeriği en kısa yoldan aktarmayı sağla-
mak, olarak sayılabilir.

 Ancak görsel materyallerin “Görsel sembol-
ler içerdiği için ezberi güçlendirmek.” gibi bir 
amacı olamaz. Görsel ögeler kalıcı öğrenme 
sağlar fakat bu durum ezberlemek diye nite-
lendirilemez.

(Cevap C)

8. Bütünlük materyali meydana getiren öğele-
rin bir bütün olarak görülüp algılanmasını 
sağlar. Bütünlük sayesinde materyaldeki öğe-
ler birbiriyle ilişkilidir ve mesaja hizmet etme-
yen unsurlar yoktur. II numaralı ifade denge 
öğesi ile ilgilidir.

(Cevap C)

10. Materyal hazırlama ilkeleri:

 • Anlamlılık İlkesi

 • Bilinenden Başlama İlkesi

 • Çok Örnek İlkesi

 • Seçicilik İlkesi

 • Tamamlama İlkesi

 • Fonun Anlamlılığı İlkesi

 • Kapalılık İlkesi

 • Birleştiricilik İlkesi

 • Değişmezlik İlkesi

 • Derinlik İlkesi 

 • Yenilik İlkesi

 • Basitlik İlkesi

 • Hedef Davranış İlkesi 

 • Öğrenciye Uygunluk İlkesi

 Görelilik İlkesi: Nesnelerin özellikleri birbi-
rine göre algılanır. Resim ve şekilleri herkes 
başka şekilde algılamamalıdır. 

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

11. İnsanlar arasındaki iletişime engel bir takım 
durumlar vardır. Bu engellerden özelliklede 
öğretmen ve öğrenci arasındaki bazı engel-
ler aşağıdaki gibidir:

 • Emir vermek, yönlendirmek

 • Uyarmak, gözdağı vermek

 • Ahlak dersi vermek

 • Öğüt vermek, çözüm önermek

 • Öğretmek, nutuk çekmek

 • Yargılamak, eleştirmek, suçlamak

 • Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu 
değerlendirmek

 • Ad takmak, alay etmek

 • Yorumlamak, tanı koymak

 • Güven vermek, desteklemek

 • Soru sormak

 • Şaka yapmak, konuyu değiştirmek

 Oysaki D seçeneğinde “ Aydınlatıcı yankılar 
vermek” yani geribildirim vermek iletişime 
engel değil tam aksine iletişimin etkiliğini ar-
tırır.

(Cevap D)

12. Öncülde anlatılan modelde önemli olan gru-
bun motivesi ve etkilenmesi olduğu için ara-
nılan model Grup Dinamiği modeli yani Kou-
nin Modelidir. Bu modelde öğretmenlerin di-
siplin hakkındaki endişesinin temel nedeni 
sınıftaki gruptur. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın 
amacı sınıftaki grubun başarısını artırmak-
tır.  Grup dinamiği modeli, öğretmenin sınıf-
taki etkisi ve yetkisiyle ve öğretmenlerin sı-
nıfta etkili bir çalışma ortamını nasıl oluştu-
racağı ile ilgilidir.  Model aynı zamanda, grup 
ile grup üyelerinin her biri arasındaki ilişkile-
rin olumsuz davranışları nasıl etkilediğine 
odaklanır. Bu modelde, disiplin öğretimden 
ayrı bir şey değildir, fakat eğitim sürecinin bir 
parçasıdır. Sorunlu davranış; yol göstererek,  
açıklamalarda ve aydınlatmalarda buluna-
rak, ipucu vererek, hataları düzelterek ve bu-
na benzer başka şekilde idare edilebilir, ele 
alınabilir. Bu da bizi etkili disiplinin “Disiplin 
öğretimin ayrılmaz parçasıdır.” ilkesine gö-
türür.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

13. Öğrencilerin öğretimin amaçlarına beklenen 
düzeyde ulaşabilmelerini kolaylaştıran sınıf 
yönetiminde önemli bir aktör olan öğretme-
nin belirli bir takım ilkeleri takip etmesi ve sı-
nıf ortamında bu ilkelere uyulması gereklili-
ği vardır. Bu ilkeler:

 • Disiplin sorunu yaratan öğrencilere kar-
şı bile olumlu tavır geliştiriniz. Öğrenci-
ler kendilerine değer veren öğretmenle-
rin sözlerini dinler ve onlara saygı duyar-
lar.

 • Kontrol yerine, önlemeye dayalı sınıf yö-
netimi uygulamaları kullanınız. Sınıf yö-
netiminin temel hedefi, öğrenmenin en 
az kesintiye uğrayacağı düzenli bir or-
tam oluşturmaktadır.

 • Uygun davranışa ilgi gösteriniz ve sınıf-
ta iyi niyet oluşturunuz. Davranışı kont-
rol etmenin en iyi yolu, öğrenci yanıtla-
rının olumlu yönlerine ilgi göstermekte-
dir.

 • Objektif, mantıklı ve uyumlu olunuz. Olay-
ları izleyiniz, biliniz, mantıklı, objektif ve 
ılımlı olunuz.

 • Sınıf kuralları oluştururken öğrenci katı-
lımı sağlayınız. Öğretmen tarafından dik-
te edilen kurallar öğrencilerin karşı koy-
masına yol açar. Öğrenci, belirlenmesin-
de katkıda bulunduğu kuralları benim-
ser, onlara uymaya özen gösterir.

 • Sınıf kurallarının nedenlerini açıklayınız. 
Öğrenciler, nasıl davranmaları gerektiği-
ni bilmekten öte niçin davranmaları ge-
rektiğini bilmek isterler.

 • Olabildiğince az kural koyunuz ve bu ku-
ralları herkes anlayacağı şekilde belirti-
niz. Kuralların çok ve anlaşılmaz olması 
karşılık yaratır.

 • Öğrencileri ceza ile tehdit etmeyiniz. Teh-
dit ve uyarılar her zaman inatlaşma, düş-
manlık ve direnme yaratır. Öğretmen teh-
dit ettiğinde öğrenciler, öğretmenin orta-
mı kontrol edemediğini anlar.

 • Öğrencilerde asla alay etmeyiniz. Bir öğ-
retmenin öğrencilerle alay etmesi, öğ-
renciler tarafından kişisel statülerine sa-
lıdır olarak görülür ve düşmanlık ya da 
asilik yaratır.

 • Olumsuz, eleştiriden kaçınınız. Bazı öğ-
retmenler öğrencileri kontrol altında tut-
ma amacıyla olumsuz eleştiriyi kullanır-
lar. Bazıları da öğretimin başarısızlığını 
örtmek amacıyla olumsuz eleştiriye baş-
vururlar.

 • Büyük boyutta uygunsuz davranışı, özel 
toplantı ya da danışma yoluyla düzelt-
meye çalışınız. Öğrenci velileri, yöneti-
cilerle, rehber öğretmenlerle işbirliği ya-
pınız.

 • Sınıfta hareket yöntemlerini, standartla-
rını ve iletişim döngüsünü öğrenciler açı-
sından oluşturunuz.

 Oysaki “İlgi çekmeye yönelik küçük yanlışla-
rı bile sorun olarak ele alın. Çünkü öğrenci-
ler dikkat çekmek için yaptıkları davranışla-
rı büyüterek sorun çıkarılar. “  ifadesi yanlış-
tır. Çünkü öğretmenlerin ilgi çekmeye yöne-
lik küçük yanlışları göz ardı etmesi gerek-
mektedir. Söz almadan konuşma, arkadaş-
larının sözünü kesme gibi küçük uygunsuz 
davranışlar genellikle ilgi çekmek için yapı-
lır. Öğrencinin bu tür yanlışlıkları dikkate alın-
madığında bu yanlışlıklar azalır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

15. Deneme Sınavı

14. Üçüncü boyut, zaman düzenine yönelik et-
kinliklerdir. Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan 
zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağ-
lıdır (Montero-Sieburth,  1989:  11;  Morris,  
1990:  81). Sınıf içinde geçirilen zamanın çe-
şitli etkinliklere dağılımı, zamanın ders dışı 
ve bozucu etkinliklerle harcanmaması, sıkı-
cılığın önlenmesi, öğrencinin zamanının ço-
ğunu okulda-sınıfta geçirmesinin sağlanma-
sı, devamsızlığın ve okuldan ayrılmaların ön-
lenmesi, bu boyut içinde görülebilir. Sınıf yö-
netimi etkinliklerinin zaman boyutu,  bu et-
kinliklerin çeşitlenmesini sağlayarak, bunla-
rı farklı modellere bağlamayı kolaylaştırır. Bir 
eğitim yılı bütünü içinde, önce bu bütünün, 
sonra da gereksinim duyulan zamanlarda 
bütün içindeki tek tek etkinliklerin veya etkin-
lik gruplarının, farklı modellerle yürütülmesi 
gerekebilir. Model seçimi ve kullanımı, amaç-
lara, kaynaklara ve gereksinimlere göre de-
ğişir. Tüm bunların gerçekleşmesi için ilk iş 
planlama yapmaktır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

16. Deneme Sınavı

DENEME 16

1. Eğitim ve öğretim kavramları çoğu kez aynı 
anlamda kullanılmaktadır. Eğitim bireyde dav-
ranış değişikliği oluşturma sürecidir. Öğretim 
ise bu davranış değişikliğinin kontrollü bir or-
tamda (okul) planlı ve programlı bir şekilde 
yapılmasıdır. Eğitim amaç, öğretim ise araç-
tır. Amaç – araç ilişkisinin aynısı hedef ve 
içerik arasında söz konusudur. Hedef kazan-
dırılmak istenen davranışlar, içerik de bu dav-
ranışları kazandırmak için kullanılan konu-
lardır.

EĞİTİM ÖĞRETİM
Zaman ve mekândan 
bağımsız.
Yaşam boyu devam 
eder.

Kontrollü ortamlarda 
(okul) gerçekleştirilir. 
Zaman sınırı vardır. 
Belirli zaman dilimle-
riyle sınırlıdır.

Öğretimi içine alır, 
kapsamlıdır.

Eğitimin planlı boyu-
tudur, uygulama ara-
cıdır.

(Cevap A)

4. Yabancı dil ve matematik öğretimi gibi sürek-
lilik gerektiren disiplin alanlarının programa 
yerleştirilmesinde sarmal programlama yak-
laşımı kullanılır. Böylece konuların gerekti-
ğinde tekrar tekrar ve derinleştirilerek öğren-
cilere sunulması gerçekleştirilir.

(Cevap A)

5. Eğitim programının esnek olması programın 
ayrıntı içermemesi, genel çerçeve niteliğin-
de olmasıyla ilgilidir. Program çok ayrıntı içer-
mezse, değişen durum ve ihtiyaca göre prog-
ram uygulamalarında değişikliğe gidilebilir. 
Esnek olma özelikle program uygulayıcıları 
öğretmenlere program uygulamasında ko-
laylık sağlar.

(Cevap E)

2. Eğitim programının Talim Terbiye Kurulu ta-
rafından Resmi Gazetede yayınlanan boyu-
tu resmi programdır. Resmi program eğitim 
programının yazılı ve tasarı boyutudur. Yu-
suf Öğretmen 12. sınıf seçmeli coğrafya der-
sinde işlenmesi gereken konuların (resmi 
program boyutu) belli olduğu, bunun dışın-
daki konuların işlenemeyeceğini söylemesi 
yazılı programda olmamasından kaynakla-
nır.

(Cevap A)

3. Çekirdek (Core) tasarımı, sorun merkezli 
program tasarımlarından biridir. Bu tasarım-
larda, toplumun karşılanmamış ihtiyaçları 
merkezdedir. Tasarımın en önemli özelliği, 
toplumun bir parçası olarak bireyin aktif ka-
tılımı ve bireylerin ve toplumun yaşantıları-
na etki eden sorunlara çözüm bulunmasıdır. 
Öğrencinin toplumu laboratuar olarak gör-
mesi esastır.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

16. Deneme Sınavı

6. Modeller gerçek bir nesnenin üç boyutlu gös-
terimidir. Bunlar; gerçek eşyaların aynı ham-
maddesinden ya da bir başka imgesel ve ku-
ramsal olabilir. Model temsil gerçek olmayan, 
ancak insanlar tarafından tasarlanan cism, 
yapı ya da düşünceleri temsil edebilir. Diğer 
bir değişle tümüyle imgesel ve kuramsal ola-
bilir. Model temsil ettiği nesneden büyük ya 
da küçük olabilir. Ayrıntılı ya da basit olabi-
lir. Modeller, gerçek nesnelerin sağlayama-
yacağı öğrenme yaşantıları da sağlayabilir. 
Sınıfta kullanılmak üzere modeller satın ya 
da ödünç alınabilir. Çok çeşitli model setleri 
öğretmen ve öğrenciler tarafından birleştiri-
lir. Bu işlem öğretim olabilir. Model setlerinin 
sınıfta yapımı her yaştan çocuğun ilgisini çe-
ker ve onları araştırmaya özendirir. 

 Ancak “Modeller; Dale’nin yaşantı konisinde 
gösterilerden daha etkisiz.yaşantılar sağlar.” 
ifadesi yanlıştır. Çünkü modeller Dale’nin ya-
şantı konisinde yaparak yaşayarak öğren-
menin hemen üstünde yer alır.

(Cevap E)

7. Soruda, verilen seçeneklerin hangisinin ders 
materyali geliştirme aşamalarıyla ilgisi olma-
dığının bulunması istenmektedir. Sorunun 
doğru cevabı “C” şıkkındaki “soruların hazır-
lanması” seçeneğidir.  Öğretim materyalleri-
nin seçiminde temel yaklaşım öğretim prog-
ramlarındaki hedef ve davranışlara uygun-
luktur. Bu bir bakıma “amaç-araç” ilişkisi ola-
rak da belirtilmektedir. Bu ilişkide dile getiril-
mek istenen hedeflere uygun öğretim mater-
yallerinin seçimidir. Farklı hedefler için fark-
lı materyallerin seçilmesi ve kullanılması ge-
rekir. Bir öğretim etkinli-ği için bir materyalin 
tasarlanması söz konusu olduğunda mater-
yalin tasarlanması öncesinde öncelikle “Öğ-
retim hedefi” yani öğrencilerin ne öğrenme-
sinin beklendiği belirlenmelidir (A şıkkı: Öğ-
renci kazanımlarının belirlenmesi).  Bir ma-

8. Görsel ile ilgili soruda verilen yorumlardan I 
ve II doğrudur. Görselin genele hizalanması 
eşitliğe dikkat edilerek yapılmış denge unsu-
ru gözetilmiştir. Yazılarla oluşturan görselde 
bütünlük sağlanmış, verilmek istenen mesaj-
lar gözetilmiştir. Görselde iki renk kullanılmış 
ve renk açısından sade bir tasarım oluştu-
rulmuştur. Çok renk kullanımı bu etkiyi oluş-
turmada yetersiz kalır.

(Cevap C)

teryal öğretimde öğrenmelere destek olma-
sı için kullanılır.  Materyalin etkili olabilmesi 
için de bir içerikle bağlantılı olması gerekli-
dir (B şıkkı). Materyalin amacına uygun bir 
şekilde öğretimi desteklemek amacıyla kul-
lanılabilmesi için bir takım ilkelere göre ta-
sarlanması ve geliştirilmesi gerekir.  İçerik 
materyale yerleştirilirken çeşitli unsurların 
nasıl kullanılacağı bilinmelidir (D şıkkı).  Bir 
materyal tek başına etkili olamaz.  Materya-
lin içerikle bağlantılı olması ve ayrıca konu-
ya uygun olması gerekir.  Öğretim materyal-
lerini seçerken öğretim programında yer alan 
hedef-davranışların yanı sıra göz önünde bu-
lundurulması gereken diğer önemli ölçüt öğ-
renciye göreliktir. Diğer bir anlatımla, öğren-
ci gereksinimlerine uygunluktur. Yazılı me-
tinler ve görsel-işitsel öğeler, öğrencinin ge-
lişim ve öğrenim özelliklerine uygun olmalı-
dır.  Bu nedenle çok iyi tasarlanmış bir ma-
teryal içerik, hedefler, öğrenenlerin özellikle-
ri vb gibi unsurlarla uyumlu değilse etikli ola-
mayabilir.  Bu nedenle uygun araç ve gere-
cin seçilmiş olması önemlidir.

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

16. Deneme Sınavı

9. Birçok alanda olduğu gibi bilgisayarların eği-
tim amaçlı kullanımı da giderek yaygınlaş-
maktadır. Bilgisayarı eğitim amaçlı olarak kul-
lanan kurumlarda bilgisayarlı öğrenmeden 
sıkça söz edilmektedir. Eğitimde bilgisayar-
lı öğrenme, bilgisayarlı öğrenme kaynakla-
rıyla gerçekleşmektedir. Bilgisayarlı öğren-
me kaynakları öğrenmeyi daha eğlenceli ve 
kolay hale getirir. BDÖ, uygun öğrenme or-
tamlarında uygulanır bir öğretim aracıdır. 
BDÖ’nün uygulanmasında kullanılan altı de-
ğişik yazılım türü vardır. Bunlar; 

 1. Birebir öğretim, 

 2. Alıştırma ve tekrar, 

 3. Öğretimsel oyun, 

 4. Model oluşturma, 

 5. Benzetim

 6. Problem çözme yazılımlarıdır. 

 Birebir Öğretim Yazılımları: BDÖ alanında 
yeni olan kişiler için en fazla bilinen tür bu-
dur. Bu türde, öğrenci yazılımla birebir etki-
leşimdedir. 

 Alıştırma ve Tekrar Yazılımları: Bu yazılım-
lar da BDÖ’de yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Yaygın olarak kullanılmasının nedenle-
rinden biri, bu tür yazılımların diğer yazılım-
lara göre daha az çabayla üretilmesidir.

 Öğretimsel Oyun Yazılımları: BDÖ’de öğre-
timsel oyun, her zaman bir “oyun” olarak gö-
rülmez. Öğretimsel oyun yazılımlarında eğ-
lence öğesinin yer alması şaşırtıcı olmama-
lıdır. BDÖ oyununda bilgisayar tablolara ba-
kar, puanları toplar ve kaydeder. 

 Benzetim Yazılımları: Benzetim, gerçek ya-
şamdaki olayların kontrollü bir şekilde tem-
sil edilmesi olarak tanımlanabilir. Benzetim-
de belli ölçüde gerçeklik bulunacak biçimde 
bir durum ya da aracın gösterimi yer alır. Ben-
zetim yazılımlarında bilgisayar, donanım, 
araç, sistem ya da alt sistemin bir parçası 
benzetilebilir. Bilgisayar gücüyle yapılması-

10. Araçlara dayalı olarak yapılan öğretimin ya-
rarları şu şekildedir;

 • Araç kullanmak öğrencilerin güdülerini 
arttırır.

 • Araç kullanmak farklı duyu organlarını 
işe koştuğu için öğrenmeyi kolaylaştırır.

 • Araç kullanmak yaşantı ortamı sağlar.

 • Araç kullanmak öğretime çeşitlilik ve de-
ğişiklik katar.

 • Araç kullanmak laf kalabalığını (Verba-
lizm) önler.

 • Araç kullanmak öğrenilecek konu hak-
kından daha etkili bir alıştırma ve uygu-
lama yapılmasını sağlar.

 • Araç kullanmak bilginin sunuluşunda bir 
düzen sağlar.

 Ancak “Öğrenmeyi grubun ihtiyacına göre 
ayarlar.” İfadesi yanlıştır. Çünkü araç ve ge-
reçler öğrenmeyi bireyselleştirir. İnsanlar fark-
lı biçimlerde öğrenirler. Öğretimde kullanılan 
araç-gereç sayısı arttıkça, her bir öğrencinin 
bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun bir öğ-
retim kanalının bulunması ihtimali de arta-
caktır. 

(Cevap E)

nı sağlayabilmektedir. “Bilim insanları “Has-
ta” adında bir bilgisayar yazılımı yapmışlar. 
Tıp eğitiminde kullanılan bu yazılımda her 
seferinde bir başka boyda, kiloda, yaşta, fark-
lı fiziki koşullarda ortaya çıkan bir hasta in-
san ekrana geliyor ve şikâyetlerini söylüyor.” 
Bu örnek bir tür benzetim yazılımıdır.

 Sorun Çözme Yazılımları: Eğitimin en önem-
li görevlerinden biri, öğrencilerde karşılaştık-
ları sorunları çözme becerisini geliştirmektir. 
Ancak, sorun çözümünün öğretilmesi kadar, 
sorunu çözmek için gerekli bilginin de öğre-
tilmesi gerekmektedir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

16. Deneme Sınavı

11. “Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra 
gibi yönetilmesidir.” İfadesi bireysel farklılık-
ları vurgulamaktır. Bireysel farklılıklar; bütün 
öğrencilerin aynı özelliklere sahip olduğunu 
varsaymak, öğrencinin öznel doğasını yani 
özgünlüğünü ortaya çıkarma açısından bü-
yük sorunları beraberinde getirir. Bu yönden 
problemleri, üstün yönleri, zayıflıkları, başa-
rı ve başarısızlıklarıyla her öğrencinin ayrı 
bir dünya olduğunu bilmek ve bunları keşfet-
meye çalışmak gerekir. Okul çocuğun psiko-
sosyal gelişimini sağlama ve olumlu yönde 
geliştirme adına iki yönde öğrenciye gelişim 
imkanı sunar. Bunlardan birincisi çocuğun 
toplumsal bir birey olarak yaşamasını sağla-
yıcı sosyal davranışları, normları ve ortak de-
ğerleri çocuğa öğretmektir. İkincisi ise her bi-
reyin kendine özgü, farklılığını keşfetmesini 
sağlayıcı çalışmalar yapmaktır.

(Cevap C)

12. Aşırı kontrolden kaynaklanan olumsuz dav-
ranışlar genellikle sınıftaki diğer öğrencileri 
rahatsız etmez. Ancak bu davranışlar öğren-
cinin kendini sınıfta rahatsız hissetmesine ya 
da derslerle ilgilenmemesine neden olur. Bu 
öğrencilerin bir kısmı derslerde bir kısmı ise 
hayatta başarısız olur. Aşağıda bu iki gruba 
giren olumsuz davranışlar sıralanmaktadır.

 Kontrolsüzlükten kaynaklanan olumsuz 
davranışlar şunlardır:

 • Hiperaktiflik

 • Düşünmeden hareket etme

 • Başkalarına zarar verme

 • Ödevlerde özensizlik

 • Aşırı uyarılabilirlik

 • Kontrolsüz gülme ya da kıkırdama

 • İlginin kolayca başka yöne kayması

 • Aşırı hızlı konuşma

 • Kendi ya da diğerlerinin malına zarar ver-
me

 • Kaba ya da müstehcen konuşma

 • Dinlememe

 • Okuldan nefret etme

 • Yanlışlar ya da başarısızlıklardan dola-
yı başkalarını suçlama

 • Başkalarını kıyasıya eleştirme

 • Kibirlilik

 • Gösteriş

 • İlgi görme merakı

 • Tartışmacılık

 • Haşin tavırlar

 • Makul ricalara saldırganca patlamalarla 
yanıt verme

 • Arkadaşlarıyla sık sık kavga etme

 • Arkadaşlarına hükmetme ve onları kont-
rolü altına alma

 Aşırı kontrolden kaynaklanan olumsuz dav-
ranışlar şunlardır:

 • Uç noktada utangaçlık

 • Özgüven zayıflığı ya da eksikliği

 • Güçlü bir yalnız kalma eğilimi

 • Okul “fobisi”

 • Ürkeklik

 • Mücadeleden korkma

 • Konuşamama

 • Oyunlardan uzak durma

 • Diğer çocukların arasına karışmama eği-
limi

 • Aşırı çalışkanlık

 • Sıklıkla hayallere dalma

 • Yersiz kaygılanma

 • Öğrenmeye karşı zayıf güdü

 • Başarısızlık ve yanlışlar nedeniyle yer-
siz üzülme

 • Mükemmeliyetçilik

 (Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

16. Deneme Sınavı

13. Disiplin sorunlarını çözme yöntemleri;

 Sorun çıkmasını önleyici etmenler şunlardır:

 • Öğretimi planlamak

 • Öğrenci aktifliğini sağlamak

 • Öğretmen davranışlarda tutarlık

 • Kontrollü öğretmenlik uygulamaları

 • Sınıf kuralları

 Disiplin sorununa tepki (müdahale) yöntem-
leri şunlardır:

 • Görmezden gelme

 • Görev ve sorumluluk verme

 • Dersi etkili hale getirme

 • Sözel olmayan uyaran kullanma (Göz te-
ması vb.)

 • Sözel uyarıcı kullanma

 • Öğrenciyle konuşmak

 • Disiplin kurallarını uygulama

 • Ceza verme

 Öğrenci aktifliğini sağlamada da ve dersi et-
kin hale getirmede de aktif katılım esası var-
dır.

(Cevap B)

14. Kavramsal organizasyonu iyi yapan öğret-
menin özellikleri şunlardır:

 • Konular arası geçişi yumuşak ve belir-
gin yapma,

 • Tüm faaliyetleri bir düzen içinde sunma,

 • Öğrenci dikkatini çekmekte etkili yöntem-
ler kullanma,

 Ancak dersin girişinde erken, çıkışında geç 
davranmak doğru bir davranış değildir. Der-
se tam zamanında girip tam zamanında çık-
mak öğretmenden beklenen davranıştır. Öte 
yandan dersin işleniş kısmında acele getir-
mekte doğru bir davranış değildir. Öğretmen 
Carroll’un Okulda Öğrenme kuramında da 
değindiği gibi zamanını tam kullanmalıdır. 
Gereken zaman ile harcanan zamanın oran-
tılı olması, yani ne yavaş ne de hızlı bir ders 
işlenmemelidir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

17. Deneme Sınavı

DENEME 17

1. Eğitimin kasıtlılığı öğrencilere kazandırılmak 
istenen niteliklerin tesadüflere bırakılmama-
sı ile ilgilidir. Formal eğitim süreci planlı et-
kinlikler yolu ile yürütülür. Eğitimde planlama 
öğrencilere hedefleri kazandırmak istenen 
hedefleri gerçekleştirmek için yapılması ge-
rekenlerin sistemli bir biçimde ortaya konma-
sıdır. Planlama eğitimi gelişigüzellikten, rast-
gelelikten kurtarır.

 (Cevap A)

2. Delphi tekniği ihtiyaç analizi sürecinde bir di-
zi anketin konu alanı uzmanlarına sistemli 
bir biçimde uygulanmasıdır. Uygulanan an-
ket sonuçları ile konu alanı ihtiyacı ile ilgili 
uzmanların ortak görüşleri ortaya konmaya 
çalışılır. Soruda verilen örnekte delphi tekni-
ği uygulamasına ilişkin bir durum söz konu-
su değildir.

(Cevap D)

3. Program geliştirme çalışma komisyonu, prog-
ram geliştirme sürecine öncelikle bir çalışma 
planı hazırlamakla başlar. Daha sonra ihti-
yaç analizi gelir. Kazanımlar belirlenir, içerik 
analizi yapılır, belirtke tablosu hazırlanır, eği-
tim ve sınama durumları belirlenir. Dolayısıy-
la paragrafta I ve II numaralı işlemler yer de-
ğiştirmelidir.

(Cevap A)

4. Eğitim programının uygulanabilirliği, progra-
mın alanda gerçekleştirilebilirliğini ilgilendi-
rir. Eğer program istenen hedef gerçekleşti-
rilme düzeyi, sunulabilecek içerik birimi, kul-
lanılacak araç – gerecin temin edilebilirliği 
açısından sınırlıklara sahipse program iste-
nen düzeyde uygulanamaz.

(Cevap E)

5. Sistem yaklaşımı program modeli Wulf ve 
Schove tarafından geliştirilmiştir. Bu mode-
le “öğretmenler de program geliştirebilir” dü-
şüncesi temel oluşturur. Sistem yaklaşımı 
modelinde amaçların belirlenmesinde Blo-
om ve arkadaşları tarafından düzenlenen 
taksonomi (aşamalı sınıflama) dikkate alın-
mıştır.

WULF VE SCHAUE’İN SİSTEM YAKLAŞIMI
Aşama 
Problemin 
tanımı

İşlem
Amacın belirlenmesi 
Komisyon üyelerinin seçimi

Gelişme Amaçların davranışa dönüştü-
rülmesi
Uygun ders planlarının yazılma-
sı
Öğretim materyallerinin gelişti-
rilmesi
Öğrenme ortamının desenlen-
mesi

Değerlendirme Sonuçların değerlendirilmesi
Sürekli dönüt sağlama

•  Modelde “öğretmenler de program geliştirebi-
lir” anlayışı hakimdir.
•  Grup etkileşimi program geliştirme çalışmala-
rını olumlu yönde etkiler.
•  Amaçların belirlenmesinde Bloom taksonomisi 
dikkate alınmıştır.

 (Cevap A)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

17. Deneme Sınavı

6. Problem çözme yoluyla öğrenme Dewey’in 
etkisiyle eğitime girmiştir ve epistoemolojik 
temeli itibariyle onun ‘problem çözme yoluy-
la düşünme’ dediği altı basamaklı bir yönte-
me dayanır (Dewey, 1933). Dewey’in Ame-
rikan eğitiminde çok etkili olduğu 1930’lu ve 
1940’lı yıllarda okul programlarına öğrenci-
yi kendi etkinlikleriyle bulmaya, düşünmeye 
ve öğrenmeye götüren yöntemler girmiştir. 
Ayrıca 1960’lı yıllarda geliştirilmelerine hız 
verilen fen programları da yine geniş ölçüde 
öğrenciyi kendi etkinlikleriyle öğrenmeye gö-
türür. Bu programlarda esas itibariyle 
Dewey’in problem çözme basamakları veya 
onun küçük değişikliklerle uyarlanmış şekil-
leri öğretim yöntemi olarak önerilmiştir. 
Dewey’in önerdiği yöntem, kısaltılmış haliy-
le şöyle özetlenebilir (Turgut, 1991).

 Problemi hissetme: Problem durumu kişiyi 
rahatsız eden bir şüphe veya belirsizlikten 
doğar.

 Problemi tanımlama: Kişi basitleştirme, ide-
alleştirme, sınırlama gibi süreçlerle proble-
mi tanımlar.

 Problem hakkında bilgi toplama

 Problem çözümü için hipotez ortama atma: 
Kişi belirlediği probleme olası çözüm yolları 
arar, en olası çözümü seçer ve çözümü hi-
potezleştirir.

 Hipotez hakkında veriler toplar: Kişi en ola-
sı çözüm yolları hakkında bilgiler toplar.

 Hipotezleri deneme/uygulama: Deneme doğ-
ru çözüme götürürse, hipotez doğrulandığı 
için bir genelleme olarak kişinin bilgi hazine-
sine eklenir. Çözüm yolu doğru çözüme gö-
türdüğü için kişinin problem çözme yeterlik-
lerine eklenir.

 Problemi çözme: Deneme doğru çözüme gö-
türmezse problem durumu devam eder. 
Uyumlu bir kişi geriye dönerek problemi, ola-
sı çözüm yollarını, deneme yöntemini göz-
den geçirir ve seçtiği diğer bir hipotezi tekrar 
deneme.

(Cevap C)

7. Sınıf kurallarının belirlenmesinde dikkate alın-
ması gereken özelliklerden biri de olumluluk-
tur. Kurallar ifade edilirken olumlu ifadeler 
kullanılmalıdır. Yapılmayacaklar, yasaklar 
şeklinde değil istenen davranışlar biçiminde 
ifade edilmelidir.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

17. Deneme Sınavı

8. Liderin etkililiğini daha somut bir açıklama-
ya dönüştürmek açısından Black ve Mou-
ton’un yönetim ızgarası yapılmıştır. Özellik-
le bir öğretmenin sınıf ortamındaki etkililik 
derecesini irdelemek adına yönetim ızgara-
sı iyi bir öz değerlendirme ölçeği olarak da 
kullanılabilir.

 

 Burada güvercin konumundaki öğretmen mo-
deli ne duygusal-sosyal ne de öğretimle ilgi-
li beklentilere Cevap verebiliyor. Son derece 
yetersiz bir öğretmen duygusal-sosyal bek-
lentilere maksimum düzeyde Cevap verirken 
akademik beklentilere minimum düzeyde Ce-
vap verebiliyor. Öğrencilerle arkadaş olmalı 
önemli buluyor. Goril konumundaki öğretmen 
akademik beklentileri hiç önemseniyor. Tilki 
konumdaki öğretmen işinin püf noktasını bil-
mekte beraber kendisini fazla yormadan or-
talama bir performans gösteriyor. Ancak kap-
lan konumundaki öğretmen grubun her iki 
beklentisine de maksimum düzeyde Cevap 
verebilen çok başarılı lider öğretmen mode-
lini başarıyla sergiliyor. Bu noktadaki öğret-
men grubu doyuma ulaştıran etkili bir lider-
dir.

 Seçenekler incelendiğinde Zehra Öğret-
men’in Goril Öğretmen olduğu, Metin Öğret-
men’in ise Kaplan Öğretmen olduğu söyle-
nebilir.

(Cevap C)

9. Davranış Bozuklukları:

 • Başarısızlık sendromu

 • Mükemmeliyetçilik

 • Düşük beklentili olma

 • Düşük başarılı olma

 • Düşmanca saldırganlık

 • Pasif saldırganlık

 • Meydan okuma

 • Hiperaktiflik

 • Dikkat dağınıklığı 

 • Olgunlaşmama

 • Arkadaşları tarafından reddedilme

 • Kenara çekilme

 (Cevap B)

10. • İstenmeyen davranışı oluşmadan önce 
önlemeye çalışın.

 • Mümkün olduğunca istenmeyen davra-
nışı söndürmeye çalışın

 • İstenmeyen davranış yeterlik düzeyine 
ulaşıncaya kadar şekillendirmeye devam 
edin

 • İstenmeyen davranışı yok etmek için za-
man geçmesini bekleyin ve/veya ortam 
değiştirin.

 • İyi bir model olmayı unutmayın (Başka-
ları görür.)

 • Öğretmeyi sevgi ve ilgi ile gerçekleştirin 
(Başkaları hisseder)

 (Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

17. Deneme Sınavı

11. Öğretim tasarımı öğrenenlerin öğrenmeleri-
ne rehber olacak öğretim ortamlarının etkili 
olarak işe koşulmasını sağlayıcı yolların araş-
tırılarak planlanmasını içeren eğitim disipli-
nidir. Öğretim tasarımı sonucunda ortaya çı-
kan ürün, belirli bir öğrenen grubu ve belirli 
bir ders içeriği için seçilen modele uygun ola-
rak öğretimin nasıl olacağını gösteren bir 
plandır.

 

 

PROGRAM 
GELİŞTİRME 

DANIŞMANLIK 

ÖĞRETİM 

YÖNETİM 

DEĞERLENDİRME 

ÖĞRETİM 
TASARIMI 

ÖĞRETİMİ 
GELİŞTİRME 

ÖĞRETİMİ 
UYGULAMA 

ÖĞRETİMİ 
YÖNETME 

ÖĞRETİMİ 
DEĞERLENDİRME 

EĞİTİM DİSİPLİNLERİ 

 (S.FER, Öğretim Tasarımı, S: 15)

(Cevap C)

12. Yapılan araştırmalar insan dikkatinin en çok 
orta bölgede yoğunlaşmasına karşın en çok 
sol üst köşeye yerleştirilen nesnenin hatır-
landığını ortaya koymuştur. Bu açıdan en 
avantajlı bölge slayttaki I numaralı alandır.

(Cevap A)

13. Bir öğretim materyalinde bulunması gereken 
en önemli unsur öğretim hedeflerine uygun 
olmadır. Öğretim amaçlarına materyalin uy-
gunluğu tutarlılık- uygunluk olarak nitelendi-
rilir.

(Cevap C)

14. Okul temelli mesleki gelişim öğretmenin mes-
leki yeterliklerini geliştirmesi esasına dayan-
maktadır. Öğretmenlerin planlı etkinliklerle 
kendi çabaları doğrultusunda sürekli bir mes-
leki ilerleme içerisinde olmalarına dayanır.

(Cevap E)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

18. Deneme Sınavı

DENEME 18

1. Örnek tabloya bakıldığında program uygula-
masında yıllar ilerledikçe ihmal edilen kaza-
nım sayısı azalmakta ve kazanımların ger-
çekleşme yüzdesi artmaktadır. 3. yıldan son-
raki ihmal edilen boyuttaki artma ve kaza-
nımların gerçekleşme yüzdesindeki azalma 
programın yeniden gözden geçirilip yenilen-
mesinden kaynaklanmaktadır.

(Cevap A)

5. Yıllık plan bir eğitim öğretim yılı boyunca il-
gili ders için belirlenen kazanımların hangi 
zamanlarda ve nasıl gerçekleştirileceğinin 
taslağıdır. Yıllık plan bir zaman planıdır. Öğ-
retim için ayrılan sürenin ders kazanımları 
için dengeli olarak ayarlanması yıllık planın 
özünü oluşturur.

(Cevap A)
2. Program değerlendirme, programın etkililiği 

hakkında karar verme sürecidir. Program de-
ğerlendirme, genelde programa dayalı eği-
tim kaynaklarını kabul etme, değiştirme ya 
da ortadan kaldırma kararının verebileceği 
bilgileri içermektedir. Değerlendirme sonuç-
ları program geliştirme uzmanlarına progra-
ma devam, gözden geçirme ya da yeni bir 
aşamaya geçme konusunda bilgi vermekte-
dir. Bunun yanı sıra karar vermede, sonuç 
çıkarmada ve programla ilgili kararları bilgi-
ye dayandırmada program geliştirme uzma-
nına yetki verir.

(Cevap D) 

3. Ülkemizde 2005 yılından önce uygulanmış 
olan programlar hep konu merkezli tasarım-
lara dayandırılmış ve bilgi aktarmaya daya-
lı olarak uygulanmıştır. Bu durum bireylerin 
bilgiyi yaşamdan kopuk olarak sadece ez-
berlemeleri sonucunu doğurmuştur. Yeni il-
köğretim programlarıyla belirlenen ara disip-
linler yatay ve dikey eksende kullanılacak şe-
kilde programa yerleştirilmiş, böylece eğitim 
yaşamla ilişkilendirilmiştir. Soruda anlatılan 
durum birlik ve beraberliğe vurgu yapıp bu-
nu gündelik yaşamla ilişkilendirmeye örnek-
tir.

(Cevap B)

6. Öğretmenler için istenmeyen davranışları 
kontrol listesinde yer alan öğretmen davra-
nışlar:

 • Öğretmenler derslere çok iyi hazırlan-
malıdır.

 • Öğretmen ders boyunca kontrolü elinde 
tutmalıdır.

 • Ders sırasında yapılacak etkinlikler plan-
lanmalıdır.

 • Öğretmen sınıfta görülebilecek bir yer-
de durmalıdır.

 • Kurallar konusunda tutarlı olunmalıdır.

 • Öğrencilerin derse katılımları sağlanma-
lıdır.

 • Öğrencilere isimleri ile hitap edilmelidir.

 • Doğru Cevaplara olumlu karşılık veril-
melidir.

 • Öğretmen kararlı, içten, samimi, hoşgö-
rülü, adaletli ve dürüst olmalıdır.

 • Öğretmen öğrencisini sevmelidir.

 • Öğretmen neşeli, mutlu, kendine güven-
li olmalıdır.

(Cevap B)

4.  Materyal çok renk kullanılarak karışık hale 
getirilmemelidir. Materyalde en fazla 5 renk 
kullanılmalıdır.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

18. Deneme Sınavı

7. Çağdaş öğretmen öğrencilerini düzeylerine 
göre gruplara ayırmaz. Yani homojen grup-
lar yapmak geleneksel öğretim yöntemidir. 
Çağdaş öğretim her öğrenciyi farklı kabul 
eder. Bireysel farklara saygı duyar. Grupla-
rını da homojen değil, heterojen yapar. Yani 
bireyselleştirilmiş öğretim yerine işbirlikli öğ-
retim modelini tercih eder.

(Cevap A)

8. Sınıf kuralları tüm öğrenciler içindir. Sınıf ku-
ralları uygulanmasında tüm öğrenciler için 
eşitlik sağlanmalı. Bu durum kuraların yan-
sız biçimde uygulanmasıdır. Yansızlık olmaz-
sa öğrenciler kendilerini haksızlığa uğramış 
hissederler, kuralları içselleştirip uymazlar

(Cevap C)

9. Yönetimsel organizasyon, öğretim zamanı-
nı arttıran ve sınıf içi karşılıklı en aza indiren 
öğretmen davranışlarının tümünü içerir. Öğ-
rencinin davranış problemleri önlendiğinde 
öğrenmeyi arttıran organizasyon becerileri 
öğretmenin zamanını iyi kullanmasında ve 
enerjisini etkili öğretime harcanmasında 
önemlidir.

 Yönetimsel organizasyonu iyi yapan öğret-
menin özellikleri şunlardır:

 – Derse (çalışmalara) tam vaktinde başla-
ma,

 – Materyalleri önceden hazırlama,

 – İş programı hazırlama

 – Öğretimi olumsuz etkileyen tüm faktör-
leri en aza indirme,

 – Karşılıklıları en aza indirme,

  Ancak “Derste kazanımlar için az örnek 
verme” ifadesi yanlıştır. Çünkü öğretmen 
dersinde yeterince örnek kullanmalıdır.

(Cevap A)

10. Bir sınıfın etkili yönetildiğinin işaretlerinden 
bazıları şunlardır:

 • Öğrenciler kendilerinden ne beklendiği-
ni biliyorlardır ve bekleneni yaptıkların-
da başarı duygusu yaşarlar.

 • Öğrenciler, öğretmenin yönlendirdiği öğ-
retim etkinlikleriyle meşguldür.

 • Boşa geçen zaman, karşılık ve kesinti 
çok az olur.

 • Anlamlı, işe yönelik bir hava vardır, ama 
aynı zamanda sınıfın atmosferi rahat ve 
hoştur.

 Çağdaş sınıflarda öğrenme esnasında gü-
rültü ve kaos kaçınılmazdır, çünkü çocuklar 
yaparak yaşayarak kendi başlarına öğren-
mektedirler.

 Oysaki C Şubesinde olduğu gibi, öğrenciler 
akademik başarılarına göre gruplandırılmış-
tır. Bu şekilde  daha başarılı ve etkili çalış-
ma yapılmaktadır, ifadesi çağdaş eğitim öğ-
retim faaliyetleri için ve etkili bir sınıf yöneti-
mi için yanlış bir uygulamalıdır. Geleneksel 
öğretim ve sınıf yönetiminde bulunan homo-
jen gruplar çağdaş eğitimde yerini işbirlikli 
yani bir ortak amacı olan ve heterojen özel-
likler taşıyan gruplara bırakmıştır.

(Cevap C)

11. Öğrencilerin;

 • Küresel ısınmanın tanımını yapmaları 
bilgi,

 • Küresel ısınmanın nedenlerini resimler-
le anlatmaları kavrama,

 • Daha öncekilerden farklı bir çözüm üret-
meleri sentez,

 • Yapılan çalışmaları bilimsel ölçütlere gö-
re eleştirmeleri değerlendirme düzeyin 
davranışlar sergilediklerini gösterir.

(Cevap B)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

18. Deneme Sınavı

14. Materyal tasarımı analiz aşamasında ilk ola-
rak ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Materyal ta-
sarımı süreci program geliştirme süreci ile 
aynı işlem basamakları ve ilkeleri çerçeve-
sinde yürütülür.

(Cevap A)

12. 
 

Sarı

Yeşil 

Mavi 

Mor

Turuncu 

Kırmızı 

 Materyal tasarlamada renk uyumu için renk 
çemberi kullanılır. Algılama üzerinde uyum 
oldukça etkilidir. Çemberde birbirlerine yakın 
olanlar arasında en fazla uyum vardır. Çem-
berde birbirinin karşısında olan renkler de ta-
mamlayıcı renklerdir. Seçeneklerde verilen 
renk çiftlerinden en fazla uyum kırmızı- tu-
runcu arasındadır.  

(Cevap C)

13. Materyal tasarımında hareket ve hareket yö-
nü çizgi unsuru ile sağlanmaktadır. Çizgile-
rin yataylık, dikeylik gibi açılarla kullanarak 
materyalde hareket unsuru sağlanır.

(Cevap E)
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19. Deneme Sınavı

DENEME 19

1. Öğretmenin benimsediği eğitim felsefesi “iler-
lemecilik”tir. İlerlemeciliğe göre eğitim öğre-
tim etkinlikleri öğrencilerin yaşantı ve etkin-
liklerine dayandırılmalı, öğrenci merkezli ol-
malıdır. Öğrenme yaşantı yoluyla gerçekle-
şir. Öğrencilerin zengin yaşantılar geçirme-
si sağlanmalıdır. Çünkü bunlar olgunlaşma-
sına, kendini değiştirmesine neden olur.

 (Cevap C)

4. Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait iş 
yerlerinde belirli bir maaş ya da ücret karşı-
lığında işe alınmış ve çalışmakta olan birey-
lere görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutum 
kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eği-
timdir. Bazı sorularda halk eğitimi ve hizmet 
içi eğitimi karıştırılabilmektedir, bu durumlar-
da dikkat edilmesi gereken noktalar, eğer 
kursu kişinin çalıştığı kurum açıyorsa veya 
kişi, mesleğiyle ilgili bir konuda beceri kazan-
mak istiyorsa bu hizmet içi eğitimdir. Kadir 
Bey’in, çalıştığı iş yerinde verimini artırmak 
için gittiği kurs hizmet içi eğitim örneğidir.

(Cevap E)

3. Betimsel yaklaşım, mevcut iki durumun ola-
sılığından hareketle bir özelliğin varlığıyla 
sağlayacağı yarar ve yokluğuyla ortaya çı-
kan zarar düşünülerek ihtiyaçların belirlen-
diği yaklaşımdır. Belirli bir eğitim yaşantısı 
ya da olgusundan hareketle ihtiyaç belirlen-
meye çalışılır. Soruda verilen paragrafta, de-
ney seti dağıtılan öğrencilerle, dağıtılmayan 
öğrenciler arası pek bir fark bulunmadığı be-
lirtilmiştir yani betimsel yaklaşım kullanılmış-
tır.

(Cevap E)

2. Program geliştirmede öğretme–öğrenme sü-
reci, diğer ismiyle eğitim durumları, hedefle-
nen öğrenme ürünlerini elde etmek üzere ya-
pılan eylem ve işlemlerdir. Bu sürecin belirli 
niteliklere sahip olması gerekir. Bu nitelikler-
den en önemlisi “hedefe görelik”tir. Eğitim 
durumları hedeflenen kazanımlara ve içeri-
ğe göre seçilir – düzenlenir. Bu sebepten, 
kazanımlara uygun öğretim stratejisi, yönte-
mi, tekniği ve araç–gereçleri, öğrenme–öğ-
retme yaşantılarının taşıması gereken en te-
mel niteliktir.

(Cevap A)

6. Araç - gereç kullanımında ve seçiminde dik-
kat edilmesi gereken en önemli özellik “eğit-
sel değer taşıması”dır. Tüm öğretim mater-
yalleri öncelikle dersin içeriğine ve öğrenci-
lerin düzeyine uygun ol malıdır. Araç ve ge-
reçler öğretimde çevre ögesinin içindedir. 
Öğretimi, elle tutulur, gözle görülür yani so-
mut bir biçimde canlı tutmaya ve pekiştirme-
ye yardım etmelidir. Yaparak ve yaşayarak 
öğrenmeye imkân vermelidir. Aktif öğretimi 
sağlamalıdır. Ko nuya uygun olarak seçilen 
ve kullanılan araç ve ge reçler öğrencilerin 
konuya karşı ilgi duymalarını ve öğretimin 
daha etkili olmasını sağlar.

(Cevap A)

5. Problem merkezli tasarımlar bireysel ve top-
lumsal sorunlar üzerinde durmaktadır. Prob-
lem merkezli tasarımların felsefi alt yapısını 
daha çok yeniden kurmacılık eğitim felsefe-
si oluşturur.

(Cevap D)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

19. Deneme Sınavı

10. Yansıtma özelliği olan görselleri değerlendir-
me formunda aşağıdaki kriterler olmalıdır:

 • Programla (Hedeflerle) uyumu

 • Dilin açık, öz ve anlaşılırlığı

 • Mesajları açık ve etkili bir şekilde iletme 
özelliği

 • Ön yargılardan arındırılmış olması

 • Doğruluğu ve güncelliği

 • Güdüleyici olması

 • Katılımı teşvik etmesi

 • Teknik kalitesi

 • Etkililik derecesi

 • Kullanıcı kılavuzu

 • Mesajları açık ve etkili bir şekilde iletme 
özelliği

 • Bütünlük

 • Çekicilik

 Ancak E seçeneğindeki “Okunabilirlik düze-
yi (boyut ve açıklık)” kriteri materyaller için 
kullanılır. 

(Cevap E)

9. Eğitim durumlarında farklı öğrenme strateji-
lerini kullanmanın amacı “geleneksel eği-
timden kurtararak öğrenciye görelilik sağ-
lamaktır.” Eğitim durumlarında farklı öğre-
tim stratejilerinin kullanılması öğretimin bi-
reysel farklılıklara, ilgi, ihtiyaç ve beklentile-
re göre olmasını sağlar. Böylece derse katı-
lım artar, etkili ve kalıcı öğrenme sağlanır.

(Cevap D)

8. Yasin öğretmen ilk derste konuya ilişin kav-
ram öğretimini sunuş yoluyla gerçekleştirme-
ye çalışmıştır. Konunun temel yapısını öğ-
rencilerine sunmuş ve harita üzerinde soru 
Cevap çalışmasıyla bu sunumu destekleme-
ye çalışmıştır. İkinci derse ise küçük bir ölç-
me-değerlendirme uygulaması ile başlamış-
tır. Bu sayede öğretmen önceki dersteki öğ-
renmeleri kontrol etmeyi amaçlamıştır. Yapı-
lan çalışma üst düzey öğrenmeleri destekle-
yecek ya da problem çözme becerilerini ge-
liştirebilecek bir çalışma değildir.

(Cevap B)

7. Yazı tahtaları öğretmenin dersinde sunduğu 
sözel mesajların görsel hale gelmesini sağ-
layan araçlardandır. Yazı tahtası en sık kul-
lanılan öğretim araçlarındandır. Yazı tahta-
sını etkili biçimde kullanmak isteyen bir öğ-
retmen varsa örnekteki gibi detaylı çizimleri 
bunları dersten önce tahtaya çizmelidir. An-
cak tahtaya önceden çizilen materyaller kul-
lanılana kadar kapatılmalıdır. Gerekli durum-
larda renkli tebeşirlerden yararlanmalı, tah-
tanın kenar çizgileri ile yazılanlar arasında 
boşluk bırakmaya özen göstermelidir. 

(Cevap C)
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ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI PROGRAM GELİŞTİRME

19. Deneme Sınavı

11. Sınıfta karşılaşılan olumsuz davranışlar öğ-
rencilerin zarar görebileceği biçimdeyse, tüm 
sınıfın dikkatini etkiliyorsa muhakkak müda-
hale edilmelidir. Örneğin B seçeneğindeki gi-
bi öğretim sürecinin olumsuz devam ettiği 
durumlara öğretmen muhakkak müdahale 
etmelidir. Eylemi yapan öğrencinin etki gücü 
fazlaysa (lider, sürekli olumsuz davranışlar 
gösteren vb.) davranışa müdahale etmek ge-
rekir. Müdahale etmede eylemin olduğu du-
rum da önemlidir. Bir sunum sırasında öğ-
rencinin ayağa kalkmasına müdahale edil-
melidir ancak bu davranış bir grup çalışma-
sında müdahaleyi gerektirmeyebilir. Eylemin 
önceliği de müdahale etmeye karar verme-
de önemlidir. Örneğin ders anlatırken sınıfın 
çok büyük bölümü dersi dikkatle takip ediyor 
bu esnada olan bir iki küçük olumsuzluğa 
müdahale etmek tüm sınıfın dikkatini dağı-
tabilir.

 (Cevap B)

12. Gerçek hayattaki olayların kontrollü biçimde 
temsil edilmesine benzetim denir. Benzetim 
programları öğretimi zenginleştirerek öğren-
cilere gerçek hayata ilişkin deneyimler su-
nar. Özellikle tehlikeli, zor tekrarlanabilen, 
pahalı ve araç gereci temin edilemeyecek 
deneyler benzetim programları ile gerçekleş-
tirilebilir

(Cevap A)

13. Demokrasinin temelinde bireysel hak ve öz-
gürlüklere saygı vardır. Demokrasi eğitimi 
çağdaş eğitim programlarının önemli bir bo-
yutunu oluşturmaktadır.

(Cevap C)

14. Tepkisel model sınıf yönetiminde istenme-
yen davranışa odaklanır. Bu modelde amaç 
istenmeyen davranışları değiştirmektir. Öğ-
retmen disiplin sağlamaya çalışır ve isten-
meyen davranışlara yönelik anında tepkide 
bulunur. Modelde düzen sağlamaya yönelik 
ödül-ceza uygulamaları hakimdir

(Cevap B)
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20. Deneme Sınavı

DENEME 20

1. Eğitim programı, bir okul ya da bir eğitim ku-
rumunda yer alan bütün eğitim faaliyetlerini, 
kurum içi ve kurum dışı eğitim etkinliklerini 
içine alır (Varış, 1994). Eğitim programı öğ-
renene, okulda ve okul dışında planlanmış 
etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşan-
tıları düzeneğidir (Demirel, 2008). Ancak 
resmî olarak açıkça belirtilmediği hâlde öğ-
rencilerin yaşantılarını etkileyen, toplum norm 
ve değerlerini içeren program türü eğitim 
programını değil, örtük programı ifade etmek-
tedir.

(Cevap E)

4. • Mehmet Öğretmen’in konularını ön ko-
şulluluk, ardışıklık ve aşamalılık ilkeleri-
ne göre düzenlenmesi, doğrusal prog-
ramlama yaklaşımını uyguladığını,

 • Semra Öğretmen’in farklı dersler arasın-
da ilişki kurarak içerik düzenlemesi, di-
siplinler arası yaklaşımı uyguladığını,

 • Cevdet Öğretmen’in önceki ve yeni öğ-
renmeler arasındaki bağlantıyı tekrarlar-
la gerçekleştirmeyi planlaması, sarmal 
programlama yaklaşımını kullandığını 
gösterir.

(Cevap E)
2. İlerlemecilere göre, insan doğası itibarıyla sos-

yal bir varlıktır ve en büyük mutluluğu diğer 
insanlarla olan ilişkilerinden elde eder. Bu ne-
denle, eğitimde iş birliği yaparak öğrenme, ya-
rışmadan daha değerlidir. İlerlemeci eğitim 
görüşünde bilginin soyut olarak elde edilme-
si ve bilginin öğretmen tarafından öğrencile-
rin zihinlerine doldurulması görüşü yer almaz. 
Bilgi, aktif olarak kazanılmalı ve çocuğun ilgi-
lerine göre olmalıdır. Problem çözme, bilgi 
edinmede esastır (Demirel, 2009).

 İlerlemeciler, çocuğun bir bütün olarak görül-
mesi gerektiğini savunurlar. Buna dayalı ola-
rak çocuğun merkezde olduğu bir eğitim dü-
zeni önem taşır. Dolayısıyla eğitimin merke-
zinde öğretim değil, çocuk yer almalıdır.

(Cevap A)

5. Öğretim süreçlerinin en temel öğesi öğren-
cidir. Tüm hedefler, konular ve yaşantılar öğ-
renci için düzen lenir. Bu sürecin etkili olabil-
mesi öğrenci özellikleri nin tanınmasına, bi-
reysel farklılıklarının dikkate alınmasına bağ-
lıdır. Özellikle öğretimde kullanılan yöntem 
– teknik ve araç - gereçlerde çeşitlilik farklı 
öğrenme stiline sahip öğrencilere uygun uya-
ranlar sunabilmek, bireysel farklılıklarını dik-
kate alabilmek içindir.

(Cevap D)

6. Uzaktan eğitim teknolojik açıdan yapılan bir 
öğretim sistemi içermektedir. Öğretmen ve 
öğrencinin birlikte olmadığı farklı araçlarla 
etkileşime girdikleri bir öğretim modelidir. Son 
yıllarda bu araçlardan en önemlisi internet-
tir. Uzaktan eğitimin sınırlılıkları şöyledir:

 • Kişisel (ilk elden) ilişki yoktur.

 • Diğer öğrencilerden destek alınamaz.

 • Merkezden destek almak pek mümkün 
değildir.

 • Gerekli olan donanımı öğrenci tanıma-
yabilir.

 • Gerekli teknolojiyle ilişkilendirilmeden 
kullanılırsa yeni masraflara yol açabilir.

 (Cevap C)

3. Kaynak tarama tekniği ihtiyaç değerlendir-
me sürecinde üç şekilde kullanılır.

 • Literatür tarama: eğilimleri ve alandaki 
gelişmeleri ortaya koyar

 • Raporları inceleme: teftiş raporlarını kap-
sar. Uygulamalardaki eksiklikler hakkın-
da fikir verir

 • Mevcut programın incelenmesi: hali ha-
zırda uygulanmakta olan program ince-
lenir.

(Cevap B)
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20. Deneme Sınavı

8. Eğitim teknolojileri sağlıklı öğrenme ortam-
larının oluşması için eğitime önemli katkı sun-
maktadırlar. Eğitim teknolojileri sayesinde 
öğrenciler için etkileşimli, uyarıcılar açısın-
dan zengin ortamlar sunulur. Eğitim yazılım-
ları ile bireysel öğrenme fırsatları genişler. 
Eğitim teknolojileri ders araç ve gereçlerinin 
yapımı, kullanılması ve geliştirilmesini des-
tekler.

(Cevap A)

10. Başarısızlığı kabullenmiş tip öğrenciler öğ-
renilmiş çaresizliği yoğun olarak yaşamak-
tadırlar. Bu öğrencilerde yaşadığı başarısız-
lıklar sonucunda ne yaparsam yapayım ba-
şarılı olamam inancı pekişmiştir. Başarı için 
çabada bulunmama ve sonucunda doğal ba-
şarısızlık bir kısır döngü halini almıştır. Bu 
kısır döngünün kırılması öğrencide başara-
bilirim inancının oluşması başarıyı tatması-
na bağlıdır. Öğretmen bu tipteki öğrencilere 
başarabileceği basit görevler sunarak bunu 
sağlayabilir.

 (Cevap E)

11. Olumlu bir sınıf ortamı öğrencilerin düşün-
celerini çekinmeden ifade edebildikleri, de-
mokratik bir ortam olmalıdır. Öğretmen ders 
etkinliklerinde öğrencilere aktif rol vermelidir. 
Öğrencileri derse ve öğrenmeye katılmaya 
cesaretlendirmeli, onların güçlü yanlarını öne 
çıkararak ödüllendirmeli, teşvik etmelidir. 
Böyle bir durumda olumlu sınıf iklimi için öğ-
retmen yargılamadan kaçınmalı, daha çok 
teşvik edici ve cesaretlendirici bir tutum ser-
gilemelidir.

(Cevap A)

12. Bu soruda bir döngünün en etkili hangi şekil 
kullanılarak verilebileceği sorulmaktadır. Bir 
materyalin etkili olabilmesi için materyalde-
ki unsurların öğrenenlerin yabancı olmadığı 
bir formda sunulması gerekir. Daire şeklin-
deki sunum öğrenenlere tanıdık bir formdur. 
Unsurların bir daire şeklinde sunulması öğ-
renenlerin o unsurları kodlamalarını kolay-
laştırır. Ayrıca bir döngüyü vermek için de da-
ire en uygun şekildir. Diğer şekillerde döngü 
kesilmektedir.

(Cevap A)

9. Soruda verilen görsel bir kavram ağıdır. Kav-
ram ağları kavram öğretimini sistematikleş-
tirmek için kullanılır. Kavram ağı simetrik bir 
yapıdadır yani formal denge unsuru kullanıl-
mıştır. III numaralı yorum doğru değildir. Kav-
ram ağları, şemalar, grafikler gibi araçlar ger-
çekçi unsur değildir, temsili araçlardır.

(Cevap C)

7.  Sunum hazırlarken tüm slaytlarda büyük harf 
kullanmak uygun değildir. Harflerin tümü bü-
yük ya da italik olmamalıdır. El yazısı yerine 
basılı metin kullanılmalıdır. Vurgulanmak is-
tenen bölümler koyu, altı çizili, yanıp sönen 
vb. şekillerde vurgulanmalıdır. Yazı puntosu 
gruba uygun görülebilecek şekilde büyük se-
çilmelidir (28-32 punto). 666 kuralına uyul-
malıdır. Her slaytta en fazla altı satır, her sa-
tırda en fazla 6 kelime ve en az her 6 slayt-
ta bir resim ya da grafik kullanılmalıdır.

 (Cevap E)
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20. Deneme Sınavı

13. Yapısalcı sınıfta; program etkinlikleri ağırlık-
lı olarak birincil veri kaynaklarına ve kullanı-
mına hazır materyallere dayalıdır. Gelenek-
sel sınıfta; program etkinlikleri ağırlıklı ola-
rak ders ve alıştırma kitaplarına dayalıdır.

(Cevap E)

14. Bir toplumun güvenliğini tehdit eden dış ve 
iç faktörler savunma alanındaki ihtiyaçların 
oluşumunu sağlar. Ülkenin komşuları ve di-
ğer ülkelerle, uluslar arası ilişkilerden kay-
naklanan problemler, ülkede dış kaynaklı gü-
venlik ve savunma ihtiyacını doğurur. Savun-
ma ve güvenlik ihtiyaçlarına duyarlı vatan-
daşlar yetiştirmek, ulusal güvenlik açısından 
devletin işini kolaylaştırır.

(Cevap E)




