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1. Bilgiyi işleme kuramında yürütücü kontrol içinde 
kısa süreli bellek bilgilerin işlenerek hazır hala 
getirildiği yerdir. Bilgilerin işlenme süresi 20-30 
saniye arasıdır. Bilginin kısa süreli bellekte daha 
uzun kalmasına yönelik bazı çalışmalar yapılır. 
Bu çalışmaların biri de tekrar yöntemidir. Soruda 
verilen durumda da Zehra’nın arkadaşının durumu 
da  bilgiyi kısa süreli bellekte daha fazla kalmasını 
sağlamıştır.

CEVAP: D

2. Zıt tepkide; olumlu uyarıcıyla, olumsuz uyarıcı aynı 
anda verilerek istenmeyen tepki ortadan kaldırılı-
yor. Çocuk köpekten korkuyor, annesine güveni-
yorsa eğer, annesinin yanında köpek ile gezerse 
istenmeyen korku ortadan kaldırılıyor. Soruda da 
bahsedilen durum zıt tepkidir.

   CEVAP: D

3. Habercilikte organizmaya bir uyarıcıdan sonra yeni 
bir uyarıcı geleceğini ya da bir uyarıcının geride 
kaldığını hatırlatmadır. Rescorla’ya ait olan bu kav-
ramda; koşullu uyarıcı önce ya da sonra verilsin 
koşullanmada asıl önemli olan koşullu uyarıcının 
bilgi vermesi olduğunu ifade etmiştir.  Olumlu 
Habercilik (İleriye Koşullanma) Bir uyarıcıdan 
sonra başka bir uyarıcının geleceği beklentisidir. 
Olumsuz Habercilik (Geriye Koşullanma) Bir uyarı-
cının diğer uyarıcının geride kaldığını bildirmesidir. 
Buna göre kapı tıkırtısı Yusuf’un uykusunu  sona 
erdiren olumsuz haberci görevini üstlenmiştir.

CEVAP: B

4. Bireyin belli koşullara uyması durumunda pekişti-
rilmesi koşullu anlaşmadır. Premack ilkesinde ise 
bireyin yapmaktan hoşlanmadığı bir davranışı yap-
ması için sevdiği bir davranış ödül olarak kullanılır. 
Bu tanımlar dikkate alındığında B seçeneğinde yer 
alan ifade premack ilkesine örnek oluştururken C 
seçeneğinde yer alan örnek durum koşullu anlaş-
maya örnektir.

CEVAP: C
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5. Bilgiyi işleme kuramında bilginin daha kolay hatır-
lanması ve daha kalıcı olması için çeşitli bellek 
destekleyici ipuçlarından yardım alınır. İlk harflerin 
kullanımı ile hatırlama daha kolaylaşabilir.  İlk harf-
lerin kullanımında öğrenilmesi gereken bilginin ilk 
harflerinden anlamlı kodlamalar yapılır. Buna göre 
verilen örnek durumda Zuhal  verilen dönemlerin 
ilk harflerini kullanarak kodlama yapmış ve bilgiyi 
daha kolay hatırlamaya çalışmıştır.

CEVAP: A

6. Bireyi rahatsız eden, hoşuna gitmeyen bir uyarıcı-
nın ortama verilmesi I. Tip cezadır. Yasin bey’in de 
trafikte kaza yapması istenmeyen bir durumdur ve 
I. Tip cezaya örnektir. 

 Bu rahatsız eden, hoşa gitmeyen uyarıcı olum-
suz pekiştireçtir. Kazada yaralanması olumsuz 
pekiştireçtir.  Organizma için rahatsızlık yaratan 
uyarıcının ortamdan çekilmesi sonucunda istendik 
davranışın devam etmesidir. Yasin Bey’in bir daha 
kaza durumu ile karşılaşmamak için trafikte kural-
lara uyması ve daha dikkatli davranması olumsuz 
pekiştirmeye örnek oluşturur.

CEVAP: C

7. Sosyal öğrenme kuramında Bandura bir çok kav-
ram geliştirmiştir. Bunlardan biri de dolaylı duy-
gusallıktır. Birey modelden yeni bir durumdaki 
duyguyu gözleyerek öğrenmiş ve kendiside aynı 
tepkiyi vermiştir. Sorudaki durum dolaylı duygusal-
lığa örnektir.

CEVAP: C

8. Uyarıcı genellemesi benzer uyarıcılara karşı aynı 
tepkiyi gösterme, tepki genellemesi ise aynı uyarıcı 
karşısında farklı tepkiler göstermesidir. Buna göre 
Ercan’ın  okulda boş sınıfların ışıklarını kapatma, 
öğretmenlere ve annesine yardım etme gibi farklı 
tepkilerde bulunmuştur. Bu durum tepki genelle-
mesine örnek olacaktır. Uyarıcı tek(övgü) tepkiler 
farklılık göstermektedir

CEVAP: C
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9. Zihinsel aktivitelerle bilginin duyusal kayıttan işle-
mek üzere kısa süreli belleğe yönlendirilmesi bura-
dan da depolanmak üzere uzun süreli belleğe yön-
lendirilmesi bilişsel öğrenme ürünüdür.Bu süreçte 
birey zihinsel etkinliklerini kullanarak öğrenme ger-
çekleşir. Buna göre Elif’in matematik öğretmeninin 
söylediklerini hatırlaması ve dikkatlice düşünerek  
babasının anlattıklarını dinleyerek bilgiyi kısa süreli 
bellekte işleyip uzun süreli belleğine kaydetmiştir. 
Bu durum bilişsel öğrenmeye örnek oluşturur.

CEVAP: E

10. Öğrenme: Tekrar ya da yaşantılar sonucu orga-
nizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça 
kalıcı değişmelere denir.

 Buna göre A seçeneğindeki “İtfaiyeci Serkan’ın 
yanan evi söndürürken kokudan rahatsız olması” 
refleksif bir durumdur öğrenmeye örnek olamaz  

CEVAP: A

11. Olumlu Transfer

 Olumlu aktarma: Öğrenilen bir bilginin ya da bece-
rinin benzerini kolaylaştırmasıdır.

 Önceden öğrendiğimiz bir bilginin yeni bilginin 
öğrenilmesini kolaylaştırması ve hızlandırmasıdır.

 Bilişim öğrencisi Berna kelime işlemci progra mını 
kullanmaya başlayınca herhangi bir çaba harca-
madan klavyeyi kullanma hızı da artması olumlu 
aktarmaya örnektir.

CEVAP: D

12. Sonralık etkisi En son öğrenilen bilgilerin önceki bil-
gilere göre daha iyi hatırlanmasıdır. Soru öncülün-
de Ceyda Hanım’ın Samanyolu şarkısının kalanını 
hatırlayamaması sonralık etkisine örnektir.

CEVAP: B
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13. Oktay (2007), gelişimi “bireyin tüm yaşamı boyunca 
olgunlaşma ve öğrenmeye dayalı olarak bedensel, 
zihinsel, dilsel ve sosyal yönden gösterdiği deği-
şimdir” şeklinde tanımlamaktadır

 Gelişim, çocuğun hareket, düşünce, duygu ve 
toplumsal ilişkiler açısından giderek daha karmaşık 
yapılara yöneldiği bir değişim sürecidir.

CEVAP: C

14. Daha önceden yapılmış olan araştırma sonuçların-
daki verileri ilişkilendirme, metaanalizdir. Soruda 
da bahsedilen durum birden fazla araştırma sonuç-
larının birleşimi olduğundan cevap meta-analiz 
olacaktır..

CEVAP: A

15. Bir gelişim alanının diğer gelişim alanlarına etki-
si gelişim bir bütündür ilkesi ile açıklanmalıdır. 
Berkay’ın sosyal gelişim alanının zihinsel gelişim 
alanına etkisinden bahsedildiğinden dolayı cevap 
E seçeneğidir.

CEVAP: E

16. Ev, okul ve mahalleden oluşan yaşam  çevresi mik-
rosistemdir.

 Çocukta ve çevredeki normatif ya da nor matif 
olmayan değişme ve sürekliliklerin etkisi  kronosis-
temle tanımlanır.

 Kültürel örüntüler, ekonomik ve siyasal sis temler 
makrosistemdir.

CEVAP: A

17. Göz kırpma refleksi daha sonraki dönemlerde ira-
deli olarak yapılabilecek olan bir davranış olacaktır. 
Babinski ve Moro refleksi ilk bir ay içinde kaybolur. 

  CEVAP: B
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18. Öğrenme, insanın olgunlaşma sürecinde çevresiyle 
etkileşerek deneyim kazanması anlamına gelmek-
tedir. Örneğin çocuğun parmak kasları kendi başı-
na kaşıkla yemek yiyebileceği olgunluğa ulaşırken, 
büyüklerin kaşığı nasıl tuttuğunu gözler, kaşığı 
tutmaya ve kaşıkla yemek yemeye çalışır, kaşığı 
düşürür, yemeği döker.

CEVAP: B

19. Özümleme, insanların kendi dünyalarındaki olay-
ları anlamak için kendilerinde varolan şemaları 
kullanmalarıdır. Erkan’ın deniz kestanesi denilince, 
bunu kendi bildiği kestane yapısında, yenebilen bir 
meyve olarak düşünmesi özümlemeye örnektir.

CEVAP: A

20. Piaget’e göre, işlem öncesi dönemde olan çocuklar 
benmerkezcilikle uğraşırlar, henüz kendilerinden 
farklı bir bakış açısının olacağım anlayamazlar. 
Kendi görüşlerinin tek görüş olabileceğini düşünür-
ler.

CEVAP: A

21. Çarpıtma: Bireyin gerçekleri kendi işine geldiği gibi 
anlamasıdır. Örnek: Bir çocuğun hoşlandığı bir kız 
arkadaşının ona sürekli selam vermesini arkadaş-
larına bu kız beni seviyor ben bu kıza çıkma teklif 
edeceğim şeklinde söylemesidir.

   CEVAP: E

22. Her şeyin sonradan öğrenildiğini doğuştan bir 
boş levha olduğumuzu savunan kuram davranışçı 
kuramdır. Davranışçılara göre her şey sonradan 
öğrenme ürünüdür ve benzer bir uyarıcı ile karşı 
karşıya kalan herkes aynı tepkiyi verecektir.

  CEVAP: C

23. Bir araştırmada neden sonuç ilişkisinin irdelenmesi 
deneysel yöntem ile mümkündür. Bu durumda etki-
lenen yani sonucumuz ise bağımlı değişkenimizdir. 
Soruda verilenlere göre etkilenen akademik başa-
rıdır.

  CEVAP: C
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24. Kendini ve çevreyi gerçeğe uygun algılayabilen 
bireyler yaşantılara açıktır. Kendini ve çevreyi 
gerçeğe uygun algılayamayan bireyler yaşantılara 
kapalıdır. Yaşantılara açık olan birey güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkındadır. Bu nedenle “ ilk zamanlarda 
birisinden hoşlanmasam da sonra hoşlanabilirim” 
ifadesi sonradan değişim gösterebileceğini kabule 
yönelik olduğundan yaşantılara açık bireyin vere-
ceği bir tepkidir.

   CEVAP: A

25. Kendini gerçekleştirmiş bireyin bir özelliği olan top-
lumsal kalıplara karşı dirençli olma; toplumun diret-
miş olduğu davranışları direk kabul etmemesidir. 
Kendine göre irdeler, olasılıklarını değerlendirir ve 
ona göre davranır. Bu açıdan seçenekler incelendi-
ğinde D seçeneğinde verilen ifadenin bu kapsamda 
olduğu görülmektedir.

  CEVAP: D

26. Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerini 
yürütmek üzere,  millî eğitim müdürlüğünün onayı 
ile Ram  bünyesinde  özel eğitim değerlendirme 
kurulu oluşturulur. Ram özel eğitim hizmetlerinde 
okulların direk iletişime geçtiği ve işbirliği ile hare-
ket ettiği bir kurumdur.

  CEVAP: B

27. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde bire-
yin kendi yaşamında seçim yapma hakkı vardır. 
Ancak seçimlerini kendisi seçen birey sorumluluk-
larını da üstlenir. Yani bireylerin kendi yaşamlarında 
karşılaşmış oldukları sorunları kendilerinin çözmesi 
konusunda destek olmak gerekir. Bu bilgilere göre 
seçenekler arasında E seçeneğinin doğru olduğu 
görülmektedir.

   CEVAP: E

28. Rehberlik hizmetlerinde süreklilik esastır. Sadece 
bir zaman dilimi içinde verilen bir hizmet değildir. 
Öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi 
içinde tanımak ve sonraki dönemlerde tanımaya 
devam etmek esastır.

   CEVAP: C
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29. Psikolojik danışma ve rehberlik programının hazır-
lık aşamaları aşağıda verilmiştir:

I. Programın tanımını, gerekçesini ve varsayım-
larını yazma

II. Rehberlik kurulunu oluşturma

III. Program hazırlanmasına ilişkin bir görev 
zaman çizelgesi oluşturmak

IV. Yöneticilerin katılımını sağlama

V. Öğretmenlerin katılımını sağlama

VI. İhtiyaç analizi yapma

VII. Yerel psikolojik danışma ve rehberlik programı 
standatrlarını tanımlama

VIII. Etkinlikler geliştirme ve seçme

IX. Görevleri belirleme

X. Zaman ve görev analizini belirleme

XI. Programın değerlendirilmesi ölçütlerini belirle-
me

CEVAP: A

30. Soruda bahsedilen öğrenci uyuşturucu madde kul-
landığından yardım alması için ya bir sağlık kuru-
luşuna yada AMATEM (alkol ve madde bağımlılığı 
tedavi merkezi)’e yönlendirilmesi gerekir.

 Rehberlik hizmetleri açısından bu durum sevk hiz-
meti kapsamındadır. Annesine ise ortak rehberlik 
anlayışını kazandırmak, işbirliği içinde öğrenciye 
yardımcı olmak adına müşavirlik hizmeti sunulma-
lıdır.

   CEVAP: B
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31. Mesleki rehberlik kapsamında öğrencilere yardım-
cı olmak için bireyi tanıma hizmetinden yardım 
alınır. Çünkü öğrencilerin kendi ilgi ve yetenek 
alanlarının farkındalığı oluşturulmak adına yapılır. 
Uygun yönlendirmenin yapılması seçimini destek-
lemek adına yöneltme hizmetinden de yararlanılır. 
Yönlendirilen alanda başarısına, mutluluğuna ve 
uyumuna bakılmak adına izleme yapılır. Seçmeyi 
planladığı alanlardaki bilgi eksikliklerinin giderilme-
si için bilgi toplama sunma hizmetide sunulur ancak 
E seçeneğinde verilen araştırma ve değerlendirme 
hizmetinden yararlanılamaz.

  CEVAP: E

32. Benzer sorunları yaşayan bireylerle yapılacak 
derinlemesine çalışma grupla psikolojik danışma-
dır. Sınav kaygısını yaşadıkları için soruna müda-
hale psikolojik danışma hizmetiyle mümkündür. 
Benzer sorunları yaşayan bireylerin hepsi ile aynı 
zaman dilimşnde yapılacak çalışma da bu kapsam-
da grupla psikolojik danışma olmalıdır.

  CEVAP: E

33. Ortada var olan sorunu yani olumsuz durumu 
olumlu bir duruma dönüştürmek için öğrencilere iyi-
leştirici rehberlik sunulmalıdır. Psikolojik danışman 
da  öğrencilerinin yaşadığı olumsuz durum olan 
sınav kaygısını gidermek için iyileştirici rehberlik ile 
yardımcı olmalıdır.

   CEVAP: B

34. Öğrencilerin yaşamış oldukları sınav kaygısı ben-
zer tepkileri ve sonuçları doğurduğundan dolayı 
eğitsel rehberlik konu alanına girecektir. Çünkü 
öğrencilerin direk olarak başarı alanları etkilene-
cektir. Bu durum da eğitsel rehberlik alanına yöne-
lik çalışmalarla müdahaleyi gerektirir.

  CEVAP: C
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35. Kuder ilgi envanteri, Yetenek testleri, Kendini değer-
lendirme envanteri ve Mesleki yönelim envan-
teri mesleki rehberlikte uygun yönlendirmelerde 
bulunabilmek bireyin doğru seçimler yapabilmesi 
için kullanılan bireyi tanıma teknikleridir. Ancak 
mürekkep lekesi tekniği bir kişilik testidir ve davra-
nış örüntülerini belirlemek ve bilinç dışı dürtülere 
ulaşmak için gerekli eğitimleri almış uzman bireyler 
tarafından kullanılır.

  CEVAP: E

36. Eleştirel düşünme becerisinde, bireyin; ön yargıları 
ve tutarlılığını değerlendirmesi, fikirleri ve düşün-
celeri ayırt etmesi, açıklamaları ve sonuçlarını 
değerlendirmesi sağlanır. Bireyin önceki deneyim-
leri, bilgi ve düşünceleri inceleyip, farklı görüş ve 
bilgileri tarttıktan sonra dengeli bir yargıya ulaşma 
sürecidir.

CEVAP: C

37. Kartopu tekniğinde verilen bir problem durumunu 
öğrenci önce tek başına düşünür. Daha sonra bir 
arkadaşı ile bir araya (iki öğrenci) gelerek düşünce-
lerini tartışırlar. Daha sonra görüşlerin tartışılması 
dörtlü ve sekizli gruplarda yapılır. Son aşamada 
gruplar görüşlerini tüm sınıfa sunarlar. Süreçte 
tartışan grup giderek büyür ve sonuçta elde edilen 
sonuçlar paylaşılır.

CEVAP: A

38. Deney çalışmasında “Bilişsel becerilerden çok 
psikomotor becerilerin gelişimine dikkat edilmesi” 
ifadesi deney yöntemi için uygun bir ifade değildir.
Deney yöntemi öğrencilerin çok yönlü gelişimini 
desteklemeli burada bir sınırlama olmamalıdır. 
Öğretmen deneyin hedeflerini,  dersin hedefleri 
çerçevesinde  belirleyip  gerekli  araç-gereçleri 
önceden hazırlar ve bir ya da birkaç kez ön dene-
me yaptıktan  sonra  sınıfta  gerekli  güvenlik  
önlemlerini de alıp deney uygulamasını gerçek-
leştirir. Deneyi öğretmen yaptıktan sonra, mutlaka 
öğrenciler yapmalı ve  bilimsel  süreç  ile  ulaşıla-
cak  sonuçlar  tartışılarak bulunmalıdır.

 CEVAP: E
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39. Verilen sorunun cevabı “Yakından uzağa” ola-
rak açıklanmıştır. Çünkü yakından uzağa öğretim 
ilkesine göre çocuklara önce yakın çevresinde-
kiler tanıtılmış daha sonra uzak çevresindekiler 
tanıtılması söz konusudur. Burada da öğretmenin 
yakın çevredeki hayvanlardan yola çıkarak uzak 
çevredeki hayvan görsellerini paylaşması bu ilke ile 
açıklanır.

CEVAP: A

40. Altı şapkalı düşünme tekniğinin temelinde, düşün-
celeri altı farklı bakışı simgeleyen farklı renklerdeki 
şapkaları takarak ya da takmış gibi yaparak analiz 
etmek ve yaratıcılığı geliştirmek vardır. Tekniğin 
amacı, bireyin düşünme etkinliğini belli bir düzene 
sokarak analiz etmesini sağlarken aynı zamanda 
bir konu hakkında farklı ve çok boyutlu düşünmeleri 
sağlanır.

CEVAP: E

41. Metafor yeni öğrenilecek kavramların öğrencilerin 
günlük yaşamlarında tanıdık gelen başka kavram-
larla ilişkilendirilmesidir. Metaforlar bir tür deyim 
aktarmasıdır. Bilinenlerden yola çıkarak bilinme-
yenlerin ifade edilmesidir. “Sağlam kafa sağlam 
vücutta bulunur” sözünü sınıfla paylaşarak ve 
sağlıklı beden yapısını bozuk olmayan oyuncaklara 
benzetmesi meteforsal bir anlatımla ilişkilidir. 

CEVAP: E

42. Proje temelli öğrenmelerde öğrencilerin çok yönlü 
gelişimlerini desteklenerek, bir sorun durumuna 
çok sayıda çözüm üretmeleri planlanır. Önerilen 
bu çözüm önerileri bir ürüne dönüştürülerek sınıfla 
paylaşılır. Çözümler özgündür ve öznel bilgi ortaya 
çıkar. Öğrenci merkezli bu çalışmalar ilerlemecilik 
eğitim felsefesi ağırlıklıdır.

CEVAP: B
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43. Programlı öğretimde, öğretilecek her davranış sıra-
sıyla atlanmadan öğretilir. Bilgi birimleri ön koşul, 
sıralı ve aşamalı olarak hazırlanır. Öğrenci bu yön-
temde özel hazırlanmış bir materyalle etkileşime 
girerek kendi kendine öğrenir. Programlı öğrenme 
bilişsel eğilimli öğretmenlerden çok davranışçı eği-
limli öğretmenler tarafından kullanılan bir modeldir. 
Bu yaklaşım doğrusal bir programlamadır. 

CEVAP: C

44. Sorunun cevabı sunuş stratejisidir. Çünkü bura-
da, içeriğin anlamlı bir yapı bütünlüğünde öğret-
men tarafından etkili olarak aktarılması ve anlam-
lı öğrenmeleri sağlaması ve temel kavramların 
derinliğine öğrenilmesini hedeflenmektedir. Ayrıca 
sunuş stratejisinde bilgiler aşamalılık ilkelerine 
göre (yakın tarih ve çevreden, uzak tarih ve çev-
reye, somuttan-soyuta, bilinenden bilinmeyene, 
genelden - özele, basitten - karmaşığa, kolaydan 
- zora) düzenlenir ve verilir. Bilgi, kavram ve ilke-
lerin anlamlı bir şekilde yapılandırılarak, bütün-
den-parçaya doğru öğrenilmesi sağlanır. Böylece 
öğrenmeler temel kavramlara dayalı olarak gerçek-
leştirilir.

CEVAP: D

45. Ayrılıp birleşme tekniğinde, altı öğrenciden oluşan 
ekipler, bölümlere ayrılan materyal üzerinde çalma-
lar yaparlar. Her ekip üyesi kendi bölümünü okur. 
Ardından aynı bölümleri çalışan farklı gruplardaki 
üyeler, okudukları bölümü tartışmak üzere topla-
nırlar. Tartışma bitiminde öğrenciler kendi ekip-
lerine dönerler ve herkes kendi bölümünü grup 
arkadaşlarına sırasıyla öğretir. Öğrenciler konuyu 
öğrenmek için ekip arkadaşlarını dikkatlice izlemek 
durumundadırlar.

CEVAP: C
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46. Sorunun cevabı C seçeneğidir. “Dilin tarihi süreç 
içerisindeki değişimini etkileyen sebebler nelerdir?” 
konusunu öğrencilerine sunuş yolunu kullanarak 
öğretmek isteyen bir öğretmen; dilin tanımını yap-
mış, özelliklerini açıklamış ve konuyla ilgili örnekler 
vermiştir. Bu aşamadan sonra öncelikle yapması 
gereken öğrencilerden  “Dilin tarihsel süreç içeri-
sindeki değişimini” kendi ifadeleriyle açıklamalarını 
istemesi olacaktır.

CEVAP: C

47. Dersinde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaştık-
ları olayları ele alırken empatik düşünme becerisini 
geliştirmeyi hedeflemesi süreçte konuşma halka-
sı tekniğini kullandığınıgösterir. Konuşma halkası 
öğretim tekniğinde, öğrencilerin karşısındakinin 
yerine geçerek onun perspektifinden olayları ele 
almaları empatik düşünme becerisi ile ilişkilidir.

CEVAP: D

48. Tematik öğrenme yaklaşımında; farklı ilgi ve yete-
neklere sahip öğrencilerin derslerde bu ilgi ve 
yeteneklerini kullanmalarına olanak verir. Bir konu 
ya da tema etrafında öğrencilerin devinimsel/psiko-
motor ve bilişsel becerileri dersler (disiplinlerarası) 
ilişki kurularak geliştirilir. Birçok farklı konu alanı bir-
biriyle ilişkilendirilerek önceden belirlenen kapsamlı 
ve genel bir tema etrafında ilişkilendirilir. Öğrenciler 
gruplar halinde öğrenir. Tiyatro, oyun, müzik, bili-
şim, senaryo, materyal gibi alanlarda gruplar oluş-
turularak farklı ilgi ve yetenekler geliştirilir.

CEVAP: B
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49. Benzetim tekniği; bir olay, durum, nesne veya akti-
vitenin yapay olarak öğretim ortamında tasarlanma-
sıyla yapılan öğretim etkinliklerini içerir. Benzetim, 
sınıf içinde öğrencilerin bir durumu gerçeğe benzer 
koşullar yaratarak (bu durumla ilgili olarak) eğitici 
çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim 
tekniğidir. Öğrenciler; sınıf içerisinde bir konu-
yu gerçekmiş gibi alıp, üzerinde eğitsel çalışma 
yaparlar. Öğrencilerin gerçek uygulamalarında teh-
likeli ve maliyet gerektiren durumlarında kullanılır. 
Burada da öğretmenin çocukların güvenliklerini göz 
önünde bulundurarak vazgeçtiği  gezi çalışması 
yerine benzetim tekniği kalıcı öğrenmeler için kul-
lanabilir.

CEVAP: D

50. Verilen soruda sınıfta oluşturulan bir grubun başa-
rılı olmada çalışmanın, diğer grubun ise başarıda 
şansın önemli olduğunu kabul ederek belirlenen 
tarafsız bir jüri karşısında düşüncelerini karşı gruba 
kabul ettirebilmek amacıyla tartışmaları münaza-
ra tekniğiyle açıklanabilir. İki grubun bir konuyu 
tez-anti tez şeklinde (zıt fikirler olarak lehte ya 
da aleyhte düşünme) ele alarak dinleyicilerin ve 
jürinin önünde tartışmasıdır. Karşıt görüşleri savu-
nan iki grubun kendi savundukları düşüncenin 
doğruluğunu kanıtlama çabasına dayanır. Gruplar 
süreçte görüşlerini savunmak, kanıtlamak ve karşı 
tarafın görüşlerini çürütmek için çaba harcarlar. 
Önemli olan savunulan görüşün bilimsel olması 
değil savunma ve ikna becerisidir. Jüri fikirlerini en 
etkili savunma gücüne ve konuşma yeteneklerine 
göre grupların performansına karar verir.

CEVAP:E

51. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. Doğacı zeka 
alanının genel özellikleri, çevresindeki doğal çev-
reyi tanıma, bitki ve hayvanları tanıma, sınıflama, 
duyarlı olma, canlılarla etkileşim kurmadır. burada 
da çocukların balığı beslemesi onunla ilgilenmeleri 
doğacı zeka alanı ile ilişkilidir. Ayrıca çocukların 
akvaryum yapmaları da kinestetik zeka alanı ile 
ilişkilendirilir.

CEVAP: C
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52. Soruda beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır. Beyin 
fırtınası, bir konu, olay ya da sorun üzerine düşü-
nerek, çok sayıda fikir üretmeyi ve mantıklı olup – 
olmadığı kaygısına düşmeden, kendini ifade etme-
ye dayanan bir tekniktir. Yaratıcı problem çözme 
gücünü geliştirmeyi amaçlayan grup tartışma tekni-
ğidir. Katılımcılar yaratıcı düşünme ve hayal kurma 
yoluyla bir konuya çözüm getirmek üzere fikirlerini 
özgürce sunarlar.

CEVAP: A

53. Balık kılçığı kavram öğretim tekniğinde, olası 
nedenler ile sonuçlar arasındaki ilişkiyi gösterir. 
Problemleri ve onları ortaya çıkaran nedenleri 
tanımlayarak analiz etmede kullanılır.  

CEVAP: B

54. Verilen sorunun cevabı C seçeneğidir. 
Demonstrasyon bilgi edinmek, ilgi uyandırmak ve 
çalışma standardını geliştirmek, göze ve kulağa 
aynı anda hitap etmek suretiyle bir işin nasıl yapıl-
dığını göstermek için başvurulan bir gösteri tekni-
ğidir. Bir işin nasıl yapıldığını göstermek, yazılı ve 
sözel öğretimden çok daha etkilidir.

CEVAP: C

55. Açık oturum;  3-5 kişilik grubun belirli konularla ilgili 
fikir ve görüşlerini sırayla dinleyicilere aktardığı bir 
tekniktir. Panelden farkı üyeler başkandan söz ala-
rak konuşurlar ve aralarında tartışmazlar. Sadece 
bir konu ile ilgili görüş ve düşüncelerini açıklarlar. 
Başkan, üyelere söz vererek oturumu yönetir. 
Sonunda tüm sınıf tartışmaya katılabilir.

CEVAP: D

56. Türkiye’den, İngiltereye giden ailenin bu ülkenin 
diğerleriyle etkileşerek her iki ülkenin kültüründen 
farklı yeni kültürel değerler oluşturmaları “kültür-
lenme” kavramına eşittir. Kültürlenme bir sentezdir. 
Kültürlenme ana kültürler arasında olabileceği gibi, 
alt kültürler arasında da olabilir.

CEVAP: C
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57. Tarihi temel;  Geçmişte geliştirilmekte olan program 
ile ilgili olarak yapılan tüm çalışmaların, gelişmele-
rin ve deneyimlerin sonuçlarına bakılır. Geçmişte 
uygulanmakta olan programın olumlu ve olumsuz 
(hatalı) yönleri belirlenir. Geçmiş uygulamalardan 
program geliştirme çalışmalarını destekleyecek 
sonuçlar çıkarılır.

CEVAP: A

58. Soruda bir hizmet içi eğitimle öğretmenlere kazan-
dırılması amaçlanan davranışları edinmek için 
gerekli olan beceri alanlarından bahsedilmiştir. Bir 
mesleğin beceri profili ve yeterlik alanlarını belirle-
mek amaçlı kullanılan teknik progel-dacumdur.

CEVAP: B

59. Yaşantı merkezli tasarım, J.Dewey - Tyler tara-
fından savunulmuştur.  Öğrenciler seçilen fark-
lı yaşantılar üzerinde ilgilerine, ihtiyaçlarına ve 
gelişmelerine göre öğrenme yaşantılarını seçerler. 
Çocuğun yaşantıları eğitim programının odak nok-
tasıdır. Çocukların ilgi ve ihtiyaçları önceden tasar-
lanamayacağı için plan önceden hazırlanamaz. 
Öğretim planları öğrenci okula geldikten sonra, 
öğrencinin soru, sorun ve gereksinimlerine göre 
hazırlanır.

CEVAP: B

60. Öğretim etkinliğini belirlemeye yön veren unsur 
kazanım ve konudur. “Yerel tarihçilik” konusunu 
işlemeye en uygun etkinlik verilen seçeneklerde 
çevrede yer alan tarihsel değeri olan mekanla-
ra gezi düzenlemektir. Böylece öğrenci öğrenme 
konusu (nesnesi) ile doğrudan yaşantıya geçmek-
tedir.

CEVAP: D

61. Bir görseli meydana getiren ögelerin bütün olarak 
algılanmasını sağlayan, ögeler arası ilişkiler, bütün-
lük kavramı ile ilişkilidir.

 Bütünlüğün sağlanmış olması, bireylerin materyali 
doğru ve daha kolay algılamasını sağlar.

CEVAP: B
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62. Dale’nin yaşantı konisinde yukarıdan aşağıya 
doğru, edinilen yaşantılar somutlaşır ve kalıcılık 
artar. Seçenekler arasında, gösteri en altta kaldığı 
için en kalıcı ve somut yaşantılar, gösteri ile sağla-
nır.    

         

                             
 Seçenekler arasında “tiyatro izlemek” Dale’ye göre 

televizyon basamağıdır. Edgar Dale yaşantı koni 
basamaklarından olan gösteri, bireyin izlediği değil, 
kendi gerçekleştirdiği gösterilerdir.                            

CEVAP: D

63. Sorunun cevabı B seçeneğidir. Dale’nin yaşantı 
konisine göre gerçek durumlarla doğrudan etkileşi-
me geçilerek ortaya koyuna uygulamalar en kalıcı 
öğrenmeleri sağlar. Burada da deney çalışması 
somut yaşantıların sağlanması için önemli bir etkin-
liktir. Yanı sıra,

 Bireyler, okuduklarının → %10’unu
 duyduklarının → %20’sini
 gördüklerinin → %30’unu
 söylediklerinin → %70’ini
 Yapıp, söylediklerinin → %90’ını hatırlarlar.
 Birey, deney üzerinde incelemeler yaptığında, bilgi-

lerin %90’ını hatırlayacaktır.
CEVAP: B
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64. Materyaldeki en önemli öge sol üst köşeye yerleş-
tirilmelidir. Materyalde göz, en çok sol üst köşeyi 
algılar. Materyalde informal denge, formal dengeye 
tercih edilir.Çünkü formal denge bir süre sonra 
monotonluk yaratırken, informal denge hareket 
ve dinamizm sağlar. Önemsiz bilgiler sarı renk ile 
değil mavi renk ile renklendirilmelidir çünkü mavi en 
kolay unutulan renktir.

CEVAP: C

65. Sınıf yönetiminin olumlu sınıf iklimi oluşturma boyu-
tuna göre, sınıf ortamı istenen davranışı sağlayıcı 
nitelikte olmalıdır ve istenmeyen davranışların orta-
dan kaldırılması da bu boyut adı altında incelenir.

CEVAP: B

66. Verilen sorunun cevabı, E olarak açıklanmıştır.
Gölge öğrenci tipinde, öğrenci kendini etkinliklerde 
belli etmeyen, çekingen bir yapı görülür. Ayrıca bu 
tip öğrencilerin sınıfta varlığı da yokluğu da belli 
olmaz.

CEVAP: E

67. İstenen davranışa ödül, istenmeyen davranışa 
ceza verilen sınıf yönetimi modeli, tepkisel model-
dir. Tepkisel modelde etkinlikler daha çok bireysel 
ağırlıklı olur. İstenmeyen durum ya da davranışların 
değiştirilmesi amaçlanır. Sınıfta istenmeyen bir 
durum ya da davranış görüldüğünde hemen tepki 
verilir.

CEVAP: D

68. Öğrencilerin yüz yüze iletişimine olanak sağlayan 
ve perdeye yansıtılan görüntünün bütün öğrenci-
ler tarafından rahatlıkla izlenmesine olanak veren 
oturma düzeni, U düzenidir. U düzeninde öğrenciler 
iletişim kuvvetlidir.İstenmeyen davranış oluşturan 
bireyler, bu düzende rahatlıkla tespit edilebilir.

CEVAP: E
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69. Dersin giriş, gelişme ve sonuç aşamalarının hep-
sinde kullanılması uygun olan etkinlik, seçenekler 
arasından güdülemedir. Aynı şekilde soru-cevap 
ve dikkat çekme etkinliği de güdüleme gibi dersin 
her aşamasında kullanılabilir. Güdüleme etkinli-
ğinde bilginin, nerede, ne zaman, ne şekilde işe 
yarayacağı açıklanarak öğrencide öğrenme isteği 
oluşturulur. Güdüleme, öğrencide beklenti oluştu-
ran etkinliktir.

CEVAP: B

70. Bağımlı değişken: Bağımsız değişkenden etkilenen 
yani sonuç değişkenidir.

 Hilmi Bey, araştırmada sosyoekonomik durumun, 
öğrenci başarısına olan etkisini araştırmaktadır.

 Öğrenci başarısı, sosyoekonomik durumdan etki-
lendiği için bağımlı değişkendir.

 Sosyoekomonik durum ise, bağımsız değişkendir. 
Bağımsız değişken; bağımlı değişken üzerinde 
etkisi incelenen, “neden” değişkenidir.

                                                                                              
CEVAP: B

71. Sıcaklığın termometre ile ölçülmesi dolaylı ölçmeye 
örnektir.

 Tutum düzeyi ve zeka puanının belirlenmesi yine 
dolaylı ölçmeye örnektir.

 Dağın, deniz seviyesine göre yükseltisinin belirlen-
mesinde, kullanılan sıfır bağıl sıfır olduğu için bu 
işlem dolaylı ölçmeye örnektir.

 Duyu organları kullanılarak yapılan ölçme işlemleri, 
doğrudan ölçmedir. Bu nedenle, öğrencinin hazırla-
dığı proje adedinin belirlenmesi doğrudan ölçmedir.                                                                 

CEVAP: B

72. Ölme sonuçlarına ulaşabilmek için, ölçülen özelli-
ğin belli miktarına kaç puan verileceğine dair önce-
den belirlenmiş olan kurallar, ölçme kuralıdır.

CEVAP: C
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73. İki değer arasında hiç değer alamayan ya da 
sınırlı sayıda değer alabilen değişken türü, sürek-
siz (kesikli) değişkendir. Süreksiz değişkenler 
buçukla, ondalıkla, küsüratla ifade edilemezler. 
Kompozisyonda bulunan yazım hatası sayısı ve 
cinsiyet buçukla ifade edilemez iken yaş ve boy 
uzunluğu ifade edilebilir.

CEVAP: B

74. Testin uygulandığı grubun heterojen olması ve testi 
oluşturan soruların içtutarlığının yüksek yani homo-
jen olması, güvenirliği olumlu yönde etkiler.

 Test sorularının zor ya da kolay olması güvenirliği 
azaltırken, orta güçlükte olan sorulardan oluşması 
güvenirliği arttırır.

 Test için yönerge hazırlanması, tesadüfi hataları 
azalttığı için güvenirliği olumlu etkiler.

                  CEVAP: E

75. KR-20 yöntemi, bilişsel alana hizmet eden yani 
doğrunun kişiden kişiye değişmediği tek doğru 
cevabı olan sorulardan oluşan araçlarda kullanılan 
güvenirlik belirleme yöntemidir.

 Bu yöntem, iç tutarlık katsayısını verir.

 İçtutarlık katsayısı 0.70’den düşük ise: -Sorular 
birbiri ile uyumsuz, farklı

 -Sorular heterojen 

 -Sorular çok boyutlu

 -Sorular birbiri ile tutarsız   gibi yorumlar yapılabilir.

 CEVAP: D

76. B,C,D ve E şıklarında oluşan hata, sistematik hata-
dır. Sistematik hatalar, Ölçme işleminin bir kısmına 
aynı miktarda ya da tamamına farklı miktarlarda 
karışan hata türüdür.

 Ölçme işlemine farkında olmadan karışan, miktarı, 
kaynağı ve yönü belli olmayan hata türü ise tesa-
düfi hatalardır. Öğrencilerin kopya çekmesi, ölçme 
işlemine karışan tesadüfi hataya örnektir çünkü 
kaynağı, miktarı, yönü tespit edilemez. Diğer seçe-
nekler ise, sistematik hataya örnektir.

CEVAP: A
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77. Boşluk Doldurma Testleri, bireylerde hatırlama ve 
ezber gücünü en çok ölçen klasik ölçme araçları-
dır. Boşluk doldurma testleri hazırlanırken ifadeler, 
kitaptan aynen alınmamalıdır. Aksi taktirde bireyi 
ezbere yöneltir.

 Yazılı yoklamalar → Sentez düzeyini ölçmede en 
elverişli olan klasik ölçme araçlarıdır.

 D/Y Testleri → Doğruyu ve yanlışı ayırtetme gücü-
nü ölçmede en elverişli olan klasik ölçme araçları-
dır.

 Çoktan Seçmeli Testler → Grafik yorumlama bece-
risini ölçmede en elverişli olan klasik ölçme araçla-
rıdır.

CEVAP: B

78. Klasik ölçme ve değerlendirme araçları arasında, 
şans başarısı en yüksek olan D/Y testleridir. Şans 
başarısını azaltıcı önlemler alındığında geçerlik ve 
güvenirlik yükselir.

 Bu ölçme araçlarının soru sayıları fazladır, objektif 
testler olup, bilişsel alanın alt düzey hedef davra-
nışlarını ölçmektedir.

CEVAP: B

79. Madde varyansı(sj²)=pjx(1-pj)

 Madde varyansı 0.25 olan maddenin madde güç-
lük(pj) değeri, 0.25’1dir.

 Madde varyansı 0.21 olan maddenin pj değeri, 0.7 
ya da 0.3 dür.

 Madde varyansı 0.24 olan maddenin pj değeri, 0.6 
ya da 0.4 dür.

 Madde varyansı 0.09 olan maddenin pj değeri, 0.9 
ya da 0.1 dir.

 Madde varyansı 0.16 olan maddenin pj değeri, 0.8 
ya da 0.2 dir.

 Buna göre en kolay ya da en zor olan madde 4. 
maddedir.

CEVAP: D
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80. Test sonuçlarının farklılaşma ve güvenirliğini yük-
sek tutmak isteyen öğretmen, teste orta güçlükte 
sorular eklemelidir.

 Farklılaşması ve güvenirliği en yüksek olan madde 
pj değeri, 0.5 dir.

 Soruda verilen tablodaki bilgilere göre pj değeri 0.5 
olan madde, 1. maddedir. Çünkü madde varyansı 
0,25 olan maddenin, madde pj değeri 0,5’dir.

CEVAP: A


